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ధి నుహా ప్రస్థానం సంగతి కాదు. ఇదంతా చెలం గొడవ, ఇష్టంలేని వాళ్ళు 

యీ ేజీలు తిప్పేసి (చీంటో మి సక్సుని త్నదేకించే సంగతులు ఏమిలేవ్రు శ్రీ శ్రీ 
అకవంలో పడండి, పదండి ముందుకు, అగాధంలోంచి బైలుదేలే నల్లని అలలు 

మొహానకొట్టి ఊక్కి-రికిక్కి-రై,. తుహానుపళోరు చెవుల గింగురుమున్సి నమ్మిన కాళ్ళే 
కింక భూమి దొలుచుకుపోతోన్రంకే ఆ చెలమే నయమని వెనక్కి. పరిగె త్రిమాస్తారు, 

తన కవిత్వానికి ముందుమాట [వాయమని శ్రీశ్రీ అడీగిల్కే కవిత్వాన్ని తూచే 

రాళ్ళు తనదగ్గర లేవన్నాడు చెలం, 'తూచవద్దు, అనుభవించి పలువరించిమున్నాడు 

చెలం చూశాడు, మాట్లాడాడు, కాని శ్రీశ్రీని ఎరగడు, రుక్మిణీనాధశా స్రీ 
ఒక ఉదయం వచ్చీ 

“దేమిటి, ఈ మూల ప్రీలకోసం ఇట్లా మూలుగుతున్నా రు 1 UU పద్యాల 

జేగంతో ప్రపంచపు పొత దుమారమంతా వూడ్చుకుపోతోవుంటే ! 

“వ్సాదయాలమోది పెంకులు పగిలిపోతున్నాయి, బైట వినపడుతున్నాయి, 

ఇట్లా రండి, రోద్దుమోదికి” అన్నాడు. 

ఆంకేవరకు (శశీ కవిత్వాన్ని ఎరక్కా_పోవడేం ఇెలంళో శ్షమిందత్గిన వీషయం 

కాదు. కాని చాలావాటికి క్షమించాలి చలాన్ని, 

కవిత్వాన్ని, ముఖ్యం "తేలుగు కవిత్వ కన్యల్న్ని చూస్తే కలానికి impatience, 

అనుమానం, కజ్దసౌందర్యంలో త్స క్తీపడి సంతో షీంచవలనీం బేకాన్తి చెప్పేదానికి అరం 

వదకడం అవివేకం అ, కొని నీరసప్పు కళా దతుకులమళ్లే అందాన్ని దూరంనించి చూసి 

సంతో షించ్చీ వివారించీ తప్పుకోడం ఇెలానికి చాతేకాదు, తకు చెప్పదలచుకున్న 

సంగతి తనశే స్పస్టంగా తెలీనప్పుడు తన చేతగానికనాన్నీ , అగ అస్పష్ట్రతినీ ఛందస్సు 
చీరల వెనకా, అలంకారాలమ ధ్యా కఠినపదాల బురఖాఖలోనూ దాచి మోసగించాలని 

చూస్తాడు కివి ముఖ్యం, సహజ సౌందర్యం తక్కువై నప్పుడు ! సులభంగా, 

సూటిగా వె ప్పేస్సీ ఇంత ధ్యానానిక్సీ వకానానిక్కీ కార్యాలక్కీ విజయాలకీ వ్యవధి నివ్వ 
రాదా అని చెలం కోరి... ఆ పని నీలూ చెయ్యరు దేశ నాయకులూ చేయ్యగ 

కవులూ చె చ్యురు = ఎంకీ EE! తిప్ప, కవిళ్వంలోనూ జీవీశంభోేనూ |! 00009 01 
words and thoughts లేశ పోవడం చేళభ ్రికన్న హీనమైన పాపం, అక్మిలోేక ౦లో 

దినాలా, 



తసక్సీ (పపంభానికీ సామరస్యం ళుదింందాకా కవి చేసే అంతర్కొ బహిర్ యుద 
స థి 

రావే కవిత్వమంటాడు చెలం, అందువల్ల చే దిక్కన్ని, జేవుల్ని, అధి కారుల్ని 

వూగించి ప్రశ్నించే శశీ పద్యాలు అంత అభిమానం చెలానికి, "నెక్తురూూ_ కన్నీ ళ్ఫూ 
తన క్ త్త tonic తయారుచేశాడు. శ్రీ శ్రీ యా నన [పపంచానికి, 

వాదయం ఎల్లా కంపి స్తే ఆ కంపనకి మాటలరూపాన్ని యివ్వడం అతని శే 

"తెలుసు, మాటల్ని కిత్తుల్యూ యిీకులూ మంటలుగా మార్చడం ఆతని'కే బాతనవుకు, 

పద్యాలు చదువుతోవుంటే ఇవి మాటలు కావు అక్షరాలు కొవు_=- డా దే కాలు 
బాధలు, యంద లలితం సృదయంలోంచి మన హృదయంలోకి direct గా పంపిన 

ఉత్వాహాలు, నెత్తురు కొలవ లనిపిస్తుంది, 

ఎందుకం కే. 

కీప్ణళా శ్రి తన. బాధని అందరిలోనూ పలికి స్తే [శీశీ అందరిబాధనూ తనలో 

పలికి సాడు, 

కిన్ణకా డ్ర్రీచాధ ప్రపంచానికి బాధ, [ప్రపంచపు బాధ అంతా శీశీ బాధ 

= 

శ్రీ శ్రీ కవిత్వమూ పాల్ రోబ్బన్ సంగీతమూ ఒక శురకిం అంటుంది సొంస్ 

ఆ ఇంటికీ వాద్దుల్యూ ఆజ్ఞలూ లేవు. అప్పుడప్పుడు లక్షణాలనూ రాగాలనూ మోరి చెవి 

కిరుమేేట్టు ఇద్దరూ అరుస్తారు. ఏమి రసంలేకండా {lat గా ఎక్కడికో ఏమి 
కోత కానివాళ్ళమళ్లే జారిపోతాయ, కొని ఆ అరుపుల్లో చీకట్లో ముహాల్యూ తోకలూ 
కనపడక వెతుక్కునే (పజల రోద్య గాలిదెబ్బలకింద ఎగంపడే సముదపు తుపాను 
గక్టనం నునఫిరంగుల మరణ ధ్యానం గింగురుమంటాయి, కంఠం తస్పించి విన పడకం ణా 

తగ్దుస్థాయిలో నూలీగార్యా దిక్కులేని దీనుల యాగవేదన్క కాలికింద సలిగిన చీమల 
కాళ్ళు విరిగిన చప్పుడ్కు నీళ్ళులేక ఎండుతున్న గడ్డిపోచ ఆ_గ్రనాదం వినిపింపచేస్తారు, 
బుద్ది వువ్నవా 'డెక్వడూ అతనిది సంగీతమనిశాన్సి ఇతనిది కవిత్వమని కాని వొ ప్టుకోడు; 
నొవ్వుకోటమూలేదు, ఎందుకంకే యీ ఇద్దరి 200691 బుద్దిని వివేకాన్ని కళ 
నిబంధనల్ని మించిన ఏ ఆంతరాళొనికో తగులుతుంది. అ ఆంతరాళలేం అనేది వున్న 

వాళ్ళకి, గర్హి మర్యాదన్ని డ్మిగీలతో కొలుచుకుంటో అగచాట్లుపడి కులికే మనుషులకి 
ఆత్మే ఎన్నో మంచపు ఇనప పొరలజెనక అణగి చచ్చి కొనవ్రూపిరితో  అరిపోళేః 
మిణుకు మిణుకుమంటో వుంటుంది, అటువంటివాళ్ళేకి ఉత్తి అస్థంలేని న్య్రూసెన్సుగా | 
తోస్తాయి శ్రీశ్రీ పద్యాలు, సొంత ఇల్లూ అణగారిన భార్యా పతి సంవత్సరం 1 

8 



టై క్లాసులోకి వళ్ళే కోడుకళూ bank-account, వొట్టిపోని ఆవుతో తృ ప్త్పణే 

సం పారు శాంతవ్చాదయాలమోదినుం చి యా గీతాల్లోని ఉద్రేక ఊళత్చాహాలు విళాఖ 

పట్టం సము[దంలో సల్ల రాళ్ళమిద ఆలలు విఫల మైనట్టు దొొర్గి భోతాయి. తాంబూలం 

వేసుకుంట, పుస్తకాన్ని ముడిచి పెట్టి “దేనికోసం ? ఎందుకు! ఏమిటి కావా 

లంటాడు * ఏమిటి ఈ జేదన పాపం *€” అని కొంచం ఆలోచిస్తానేమో ! 

ఇధీ సాధారణంగా క'ల్చెర్డు రీడర్పు "సంగతి, 

కవుల సంగతి జేరు. ఉ త్తమ కవిత్వం ఎప్పుడు (పచుంతమవుతుందా అని వెయ్యి 

కన్నులతో కనిపెడుతూవుంటారు. కనపడ్డద్యా ఆనాటినుంచీ అతిశ్రద్ధగా ఆ కవిత్వాన్ని 

గురించీ కవిని గురించీ (ప్రచారం మొదలు, సారస్వత పోనకులతో 9 ఉచితులతో 

ఎట్లాగో ఓలాగు ఆ కొత్త కవిత్వాన్ని సంభాపుణలోకి తీనుకునివచ్చి వ్యక్తి, కాల, 

పరిస్థితులనుబట్టి చప్పరించడమూ తేమ కావ్యాలనించో, ఇతర కావ్యాలనించో సరగ 

హీంచపడినదనడమూ = విస్థవ కారణ మనడమూ = నిర్జీవ మనడమూ--- కవిని గురించి 

నాలా righteous indignation తోనో జాలిపడుతో నో చాలా సానుభూూత్తీ 

దయా వున్నట్టు 'ప్రస్తావించడమా వీళ్ళ "టెక్నిక్, 

“శ్రీశ్రీ కవిత్వాన్ని గురించి మో అఫిపొయం చెప్పండి” అని కవిని 

ఆడిగార్కా ఆకను “దానికేం చాలాబావుంటుంది, ఓ బాగా (వాస్తాడు, నేను అతన్ని 

కూడా బాగా ఎరుగుదును, నా అభిప్రాయం ఏమిటంకే-- ” అన్నాడా ఆకను 

చాలా 'సన్నిహిక ప్రియమ్మితు డన్న మాట కవికి, చిరునవ్వుతో "శ్రీ శ్రీ విషయమై 
మో కళ్ళలో కారం కొట్టిపోతున్నాడు. పొగడ్తలతో మూ నోట్టో వినం కక్కి 

శ్రీ శ్రీ కవిత్వానికి tive springs చూపుతాడు ఆ మిత్రుడు, తప్పదు, 

“ఆకలిపాట. . .కటీకదర్శిదుడు అకను = తిండిలేక వీధులు తిరిగాడు. .,పొపం 

ఆంటో (ప్రపంచపు సరివాద్దుల్ని వూగించాలని (ప్రయత్నించే ఆతని సృాదయోగ[ బే కాన్ని 
explain చేస్తాడు. 

నిజమా * నిజమైశే శ్రీ శ్రీ “ఆకలేసి” నక్షతాలు అదిరిదూసే గశేకలేశాడుో, 
ఈ కవికి ఆకలివేస్తే రా-- గారి యింటికి వెళ్ళి శ్లాఘించి భత్యఖర్చు శెచ్చుకుని, 

భోజనంచేసి పియుఠాలిమోద గీకం (వాకాడు, 

అబద్ధాలతో, స్వీ త్రాలతో, వంచనలతో అనుకూల దుష్ట్రపచారంళో, అత్మ 
శానునలతోొ జేశంమోదపడి బతుకుతున్న యా parasite కవివరేణ్యులు శీ శ్రీని 
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విమర్శించడానికి సావానీస్తున్నారు, న రాతేగినవాడవు * అని ఆకాశమంత 

ఎత్తుగావుండే అతని వీపు తట్ట చూస్తున్నారు, 

(పపంచములో ఈనాడు (పతిదేశంలోనూ నూతనయుగ నిర్శాణంకోసం, ధర్మ 

యుద్ధం చేసే ధీరులు ఈనాడూ పడుతున్న ఘూేరచైన అగచాట్లు భూన్తే అనాదిగా 

తనకోసం (పయత్నించే dreamers మొద య;ిీలోకం వర్షిస్తున్న కర్కశత్వం, వరించి 

ఆవేశించిన 2060601 60400615 యానాటి .సారస్యత 'సభాపతులు, 

తాము: బతికివున్న కాలంలో పాతీవాంగ్మయంమిద తిరగబడ్డ 0రూ బశికివున్న 

శవాలు ఈనాటికీ తాము ముమ్రైయేళ్ళ[కిందచేసిన తిరగబాటు ఇతరుల ఖగ్చుమోద శాఫీ 

యి గ్లేన్థముందు inspire ని (ప్రగల్భాలు పలికే యీ రసి సికులు తాము తెచ్చిన సంసా. 

రము "ఇంక సారస్వతానికి శాళ్వతావధి అని నిరూపించి ఉప్పొంగి తెలుగు పపంచాన్ని 

పావనం వెయ్యటానికి మీదికి ఉరిశే భగీరధ పవాహాన్ని ఊరి రబ్బిష్ ఇ క్రలకట్టలతో 

ఆపాలని (పయత్నీ స్తున్నారు, _ 

మ(దాసు బస్సుల గోలలమధ్య కీ సూరి “శ్రీ శ్ర ఇప్పుడు (వాస్తున్న కొట్టే 

క్రనాలళే (ప్రజలు ఇంకా అలవాటు కాలేద్మే ఇంకా యి స్మరియలిజం తెస్తే అసలు 

గాబరాపడి చదవడమే మానేస్తారేమో 1” అన్నారం ఇెలం man 0 little faith. 

శ్రీ శ్రీ ఏం జవాబు ఇెవిలేనేం? మానవజాతిని ఊద్లరిం చడానికి కొ త్తమతౌన్ని 
కనిసెట్టిన [పవక్షవలె చిరునవ్వు నవ్వాడు, తన (వ్రాతలు అంగీ కారాన్ని పొంచేందుకు 

ఇరవై యేళ్ళ తర్వాత ఇంకా ఆశవదలక' కాచుకొనివున్న చెలం మౌన వత్వంమిద 

శీ) శ్రీకి వున్న గాఢవిళ్వాసాన్ని దూూసీ తలనొంచాడు, 

శ్రీ శ్రీ) కవిత్వాన్ని 2021356 చేస్తి ముక్కాలకింద ఎ త్పిదూప్కి కవీ మనిషి, 

లీ, వోల్యం, కవిత్వం, ఛందన్నుు ఎదిరింపు కొ రృపోక డలు పాత [08060068 

న, వాటి శేస్థ్రత్వాన్ని explain చెయ్యడానికి చెలానికి అధికారమూ, అర్హ శా శేచ్చ, 

'వ్లైల్రానికీ విమన్శే “దాకనైశే కొ త్త వాకల్ని పాతపత్రికలాే చీల్చి చెండాడి, గొప్పతనం 

శేదని నిరాపించ్కి ఘనత సంపాయించి సంవత్సరానికో సారి నిండుభోజనాలు చేసే 

ఒక డజన్ సారగ్వక్క కళ్యా నాటక్క నృత్య, గాన్క సినిమా పరినత్తులలో 'సభ్యత్యం, 

సీమా, అదుష్థ్రం అనూ! గంగా కలన జూయం౦టు చక్ర టరీకూడా సంపాయిం చే 

వాడు కాడా! 

@ (A ఫ్ర _స్తకం కొని తీరికగా చదవండి, పద్యం పదిసార్లు శదవంటి, ఏమో 

ఆర్థంకాలేదా ' == ఏ యువకుడికో, భిక్షకుడికోో A6ath-bed present గా పంపండి? 

10 



పొ లెయ్యకండి, అంతకన్నా డాచుకోకండి. తెలుగు కవిత్వాన్ని ఖండించి, దీవించి 

ఊగించ్చి శాసించి రక్షించే అఫూర్వశక్తి మో చేతులో, ఫు 'స్పకం, Pass it on. 

పశేళ్ళు ఆగండి, ఈలోపల ఆ స్రీ ము కత పిల్లల్ని కనడం, ధరలు 

హెచ్చడం కాక్క జీవితంలో ఇంకా ఏవని న్నా మిమ్మల్ని అమిళం గా influen66 చేసీనవి 
శి 

జరిగివుంకు ళళ్ళీ క్రొత్త కాపీ కొని శ్రీ శ్రీ పచ్యాల్ని చదవండి. అఫుడన్నా 

అస్థమౌతుం దే మో, 

స్వయం గా చదవండి, చదివింతరవాత (శీశ్రీని చూడాలనిపి స్తే స్వయంగా క. 

ఎవరి అభిప్రాయమూ అడగకండి, ముఖ్యం, కవి అేవాణ్ని చెప్పినా వినకండి. 

3 

గ్షవిత్వపు కాలం ఆంతమయింది, నగలూ అపురూపపు కళలూ, సూర్యకిరణాల్ని 

ఎరగని అందాలూ గతిస్తున్న సే కవిత్వమూ గళించింది, కవిశ్వానికికూడా తవ 

(పయోజవం శా నే చెప్పుకోవలసిన గతిపట్టింది, “ఈ నాటి కవిక్వే మంతా ఏమిటి * 

ఎందుకు వుంది * ఏం చేసోంది +” అని దిక్టురించి అడిగే కెలుగు[పజకు శీ (కీ కవిత్ణం 

(పత్యు త్తరం, కొద్దిరోజుల్లో చేడు విరవీగే కవులు [పతివొక్కరూ శీ శీ నీడకీంద . 

నిరచుని తమ ఊనికీని సమర్థించుకో వలసీనగతి వొస్తుంది, 

చెప్పుకోతగిన ఒక్క_కవీీ మన కివ్లళామ్ర్రై ఊన్నత హీమాలయ శిఖరొల్లోకురిసిన 

కవితావర్గం పాయలై, దేశాలవెంట ప్రవహీంచ్చి చివరికి సైడు కాలువల్లో పలుకుతున్న, 
సమయాన తేన ఫీవణాతప జ్వాలలతో ఆవరి పొగలులేపి, 'ఆశాశమార్దాన వినారింపజేసి 

రక్షించాడు (లీ [శీ 

ఎవరినించి దొంగిలించామా వాళ్ళని క్షమించడం కష్టం, 

(కివీ పద్యాలు చదివి, అర్థం విడతీసీ “ఏదీ గొప్పతనం, చూపి భుంకే 

చూపలేకపోయినాను ఫూర్వం, శశీ శీ అగ్గీపుల్లలోన్యూ  కుక్కపిల్లలోనూ కవిత్వం 
చూపలేను ఈనాదూ, 

అగిపుల్లవంక ముఖ్యం పుచ్చిన ఆగ్టిపుల్ణవంక చాలాసేపు చూడమంటాను, 

కుక్క-విల్లని---ముఖ్యం తల్గిచచ్చిన దిక్కులేని గజ్జికుక్క_పిల్లని పెంచమంటాను, 

మెరీనాలో గాలిలోవ్లూగే (శేడియో లేని కోజులని) fంw6r-bed పుస్సకేయ్య 

కేసి చూస్తున్న నన్ను చూచ్చి “ఈ పువ్వులు-పాడుపువ్వులు ! ఎక్కడ చూసినా రోడ్డు 
పక్కన అంతా ఈ ఫువ్వులే ! 1» అని నన్ను నిందిస్తున్న ప ఏం జవాబు ఇప్ప 

'గలీశగాను * 
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“ఏమిటి వొంతెనసమిద నుంచుని చూస్తున్నావు! 
సంధ్య శేసి,” 

“ఎవరు ఆమె 1?” 

అంచు ఏం మాట్లాడగలిగాను 1 

పొఠపదాలు డిక్షన్, వర్గనల్కా అలంకారాలు ఛందస్సు ఉపమానాలు, 

పద్దతులు ఆచారాలు కవిత్వంలోవ్కీ జీవితంలోవ్కీ ఇంక మళ్ళీ లేవకుండా వాటి నడ్డి 

విరక్కొ-ట్టాడు శీ శ్రీ. “ధ్వంసంబేసి రోడ్డువేళాను.. 

“పదండి ముందుకు 

పడండి తోచుకు__” అంటున్నాడు, 

తాము వేటిని ఎదిరించలేక [ప్రతిదినమూ లొంగిపోతున్నారో, ఆ నిరంకుళాధి 

కారుల "నె త్తిమోద నాలుగు దెబ్బలు కొట్టాడని యువకులు చెలంమోద చూ పీ ఆభిమానం 

ఇాలదు శ్రీశ్రీకి. తామా ఇంకో గాలుగుదెబ్బలు కొట్టనల క కిని తెచ్చుకోమంటున్నాడు 

మను హుల్చ్వి, 

శీ (శీ ధ్వంసంచేసిన పొతఛందస్సుల్లోం చి పొఠమూలుగులూ, S6r6nadings, 

మూర్చలూ, వేదాంతాలూ మళ్తులూ పోయి. దేశాలకి ఉత్సాహాలక్కి కదిలిపోయే 

యువక సె న్యాలక్కి నూతన యుగనిర్మాతలకి background music కింద marching, 

band కింద్క క్రొత్త రకాన్ని కదను తొక్కి-ంబే సంగీతం వినపట్టంలేదా, శ్రీ శ్రీ గీతాల్లో! 

వినపడకసో తే... 

ఉ్పమ్సుకలు (కుళ్ళిన వయస్సు మళ్ళిన 

సోమరులార్కా చావండి !” 

(పపంచం ఎట్లా పోతేళీం * మొ శందుకు లెండి. 

“అదృష్టవంతులు మోరు4 4: 
టు 

వడ్డించిన విస్తరి మొ జీవితం, ” 

(ప్రభుత్వాలు, న్యాయస్థా నాలు, రక్షకభటవర్దాల్బు చెరసాలల్కు ఊరికొయ్యలు, 

వకవితం౦ ఇవన్నీ మొ ;పియమి।కులు, యుడాలనించి, ముపి.వా శీనించి, విపవాలనించి . 
భా థీ చ (౭ E ఢి సా టు ల ఆ 

ఆకాధలన్ం ది అకాంతినించ్హి సత్యాన్నించి మిమ్మల్ని కాపాడుతారు వీళ్ళు, 

వీళ్ళందరి అధ్యతుడూ మో బేవుడు, మో డబ్బుకి దాసుడు, మో నంగివూజలక్సీ . 

స్వార్థ 'పార్ధనలకీ వక్యుడు, దొంగభ క్రపరాధీనుడు, 
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ఇన్ని బాంబులు కురుస్తున్నా ఇన్ని మరఫిరంగులు మోగుతున్నా; ఇన్ని ఇర 

సాలలం నిండుతు న్నా) ఇన్ని విప్లవాల జరుగుతున్నా ఇంకా విశదంకాదా మాకు 

పాత పద్ధతులు విశ్వాసాలు ధర్మాలు అన్నీ ఓమూలనుంచి కూలిపోతు న్నాయని! ఇంక 

లాథంలేదని ! మో ఆటలు ఇంక సాగవని ! 

ఈ విధ్వంసం అనంతరం నవ(ప్రపంద నిర్మాణక రృల ఉత్సావాంతో కంఠం కలిపి 

పాడుతున్నాడు (శశీ, 1 

ఏలోకంలో అన్యాయాలు అధికారాల్కు ఏడుపులు శ్షామాల్కు యాచకాలు 

తుద కవిత్వాలు, శిక్షలు, 50206413 లేవో ఆ లోకాన్ని (6m చేస్తున్నాడు 

యా కవి, ' 

మీ ఆనందంకన్న ఇతరుల హోభ సంతృప్తినిచ్చే మీకు నరకమంటే అట్లాంటి 

లోకం, 

శ్రీ శీ ఎందుకు నచ్చుతాడు * 

ఇంకా రాతి చీకట్లో లోకం ని్నిదలో భయంకర స్వప్నాలు కంటో దీనంగా 

పలవరించే సమయాస ఉపాగమగాన్ని గుర్తించి స్వాగతమిబ్బీ వైతాళికుడు శ్రీశ్రీ, 

దేవుడు అధికారాలు పాతర సౌఖ్యాలు నీతులు స్వక్షం, మర్యాదలు మూట 

కట్టుకుని కులికే మోకు అర్థంకాని బాధ్య మరణం, దరిదం, అవిశ్వాసం అళాంతి ఇవన్నీ 

అర్ధంకాక గట్టిగా స్పష్ట శే (పశ్చిస్తున్ను యువకుల లక్షకంళాల్ని వీకంబేసి పలుకు 

మో కెందుకు లెండి, పట్టుదిళ్ళలో తలలు దూర్చి భాగ్యవంతులపాలిటి ఈళ్వరుడి 

మోద స్తోతన్లోకాలు చదువుతా. "Allis well mit the world” అనుకుంటో 
నిదపొండ, 

నిర్భాగ్యులం కొందరం మాకు 

“అన్నీ సమస్యలే సందేహాలే ”, 
“ నీవో, 

ఏవేవో, ఏవేవో 

ఘాేహలు వినబడుతున్నాయ్ | 

గుండెలు విడిపోతున్నా య్ !” 

మోకు కవిత్వం కావాలా * 
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అకుగో అమూల పాొతగోరీలకేసి మొహాలు తిప్పుకొని, నగిషీలు చెక్ట తున్నారుం 

పాతపచాలక్సీ ఊవాలకీ చిత్రికలుపట్టి హ్హా (పేయనీ "మెల్లకన్ను లమిద పద్యాలు అల్లు 

రల రామవమాయణాలూ, శర్మిన్టలూ, వ వాస్ అర్పిస్తున్నార్యు 

బల రక్ క్రి నైవేద్యంగా, 

వాళ్ళలో చేరండి, వాళ్ళే శై ర్యవదనాలను విని మళ్ళీ నిదపొండి, 

“రాంబందుల శెక్క_ల చప్పుడు, 

పయోధర (పచండ ఘాోపవం, 
10 రుంరూూనిల వడ్ణధ్వానం 

విని కట్టుకోగల చావ వుంటే ఈ ప్ర స్తకం 'తెరవండి, 

చెజవాడ 

he 
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మయముమహాప్రన్రానం౦ 

గీతాలు 





న కం dy UV 

తవా _పపంచం, 

మతో (పపంచం, 

యురో రసపంచం కుకుచిందె ! 

పదండి ముందుకు, 

పడండి (తోసుకు కి 

వోదాంి వోడాం, యము కుకి ! 

కదం (తొెకుూ-తూ, 

కుదం పాొాదడదంతూ, 

మానంతరాళం క్ట స్తూ - 

కుడదండి పోదాం, 

కునణబుడ తేనా 

ముతో (డుపంచమవు జలపాతం 1 

చారిపొౌడు?౫సనా సంజె నాతుఈోలు 

తర్పృలాణేన్తూూ ఇపవటదండి మఘుంధయుకు + 

ఇఈఇూూతురుుం నడచి, 

విటులు కడు, 

కోలు లన్నిటిని చజూటుండి | 

నదినడజడాాలూూా, 

అడవులు, కొొంరకలు, 

ఎ౭కారులా మాన కడ్తంకి * 

కు౭రనండి మయముంందుకవ ! 

కురడకండి జ నసుకు 1 

బఖోడం, పోదాం, పు మె! ౮/0 శ 

17 
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ఎఎచయుంక లుం (ఈజ్ న 

శవయయ స్పూ మళ్ళిన 

నోయదధదులూాడా ! జూూకండి *ీ 

దతూుబు వుంచే, 
MR 

శకులు మిం జే 
అవా 

ఎస నికులారఈా ' రతరారాండి! 

కకారోం ! హారోం కాద! 

యాార కార ! కూర! కూద! 

వకాడరడోం మారా కి” అని తదణలండి 1 

యుతో (పంచం, 

యుద _సపవంచం 

భరి(కినించా బిండొంటిె |! 

సురవండేి ౩యయుండుూకు 1 

పడండి (తోనుకం | 
(దపుభథభంజనంవలఆా హూోరె_త్తండి * 

జా వన "కేన మం'న ((నరించండి ! 

వసు కా(భ ముల (పళంయయు కరోనా 

బత ముత "బళ యళ కముపపయుకన కండి ! 

మవదవండ్క 

కు౭వండొ, 

కురనండి కుుంందఎకవ 1% 

కనబడ లేదా మరో (పపంచస్తు 

కలకలం నుండే _తేతాన్ని జి 

౨గొది ఎగిరి, ఎగిరి పయుతుసన్నుకు 

ఎవరా లశ్ష్టల మేరుమ్రులం 1 

కెదెన్న్య్మా అరిగె, క్డెర్రి గో అము ఇాట్ 

జల కుళయు నాటుప్టం చస్తున్న్నకు క్ 
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సుబుగులు Cen శనయముదా * కా దెదె, 

6ప్వుర క్త కాసారం 1! 

శావన ము౨దవునా, 

నయయాగాఠతఠాన ౮౫ 

ఆరకండి ! ఆరకండి ముుంపదుకఏ | 

కదండి ముుంచుకం 1 

పడండి (తోసుకు ! 
మరో (పపంచపు కంచు నగారా 
కుు-రావు *2పరిపగక (మోగింది! 

_తాయులవఠనూ e 

-చేజఊచులవఆనహూం 

రననంజాయుదిలా సాగండి 1 

కనబడ తేజూ మదో రఆ్రుపంచహు 

అన్ని కిరీటువు ధనగభనగలటు, 

ఆఎ(రళావ్రుటా దనిస(సనిగులవు 
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5 

భూతాన్ని, 
యజ్ఞో పపితాన్న్ని , 

చై పవ్వగనీతాన్ని నేను! 
న్గురె_ే పద్యం, 

అరి స్పై ఇాద్య్వుం, 

ఆఅనలెకేదిక ముందు అన నై వేద్యం ! 

తో కాలు, 

భవభూతి శ్లోకాలు, 

పర మేపి. జూా”కాలు నా మహో (జే కాలు | 

నా ఊహా వవాలంమేయయవూాల | 

రన రాజ్య డోల! 

నా ఊళ జకేదారగాళ ! 

గిరులు, 

సాగదులు, కంకీళికా మంజరులు, 

రుంరులు నా సోదదులం | 

ననొక జుడ్గం ! 

నా వొక ౫న ద్రం! 

ఆఅనర్లళం, అనితర సాధ్యం నా మాార్లం! 

20 



6ఆఅయఏఐ ఇది 

నను ఎసతేం 

(పపంభాగ్నికి 

సుకు నొక్కా-ఉి ఆభాుుకొణ్యాను 1 

"జను సెతం 

విశ్టవృమ్ర్రి కి 

అశ్రు వొాక్క-ఉి ఇారవోశాను ! 

నను సైతం 

భువన భూోహకు 

నరిగాంతుక కమ్చ్చు _సూశాను | 

= : ౫ క 

తండ కాలం ముండినప్పూడు 

గళ్ళు ఆంనఆ 

_కాగిపో లేడా జ్జ 

కరాన కాలం ముసరి-రాగా 

నిలువు నిలువున 

సీటు కాతీణూ ? 

కీత-కాలం కోత పెట్టున 

కొొరడుకో(్ట్ట్, 

ఆకలేన్ “కేక తేశా న ! 

క జ్ వీడ 

= నొకచశ్న్నా 

నిల్చివో కే... 

చం(డగాడ్పులు, ఇవానమబ్య్బులుం, మంచుసోనలు 

ల్గురా కుంకమాూాా ణా 
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నింగినుండి తొంగికూూ మో 

రంగు రంగసుల చుక్క_లన్నీ 
"రాలి, నత్ఫురు (కక్కు_కుంటూా 
చేకివో తాయి ! 

పగళ్ళన్న్న్ కుగితెబోరంర్యా, 

మిక్ శాలూ ఐికీరి ల్లి, 

ముక కుళంయమాం జగం నిండా 

ఆ(గళల్చిస్తుంది ! 

వ వడ - వెడి , 

చే నొకణ్న్న్ థా(కొనిండా 
ఇండి మోర 

నా కుక్యూుత వీకరా బే 

లోకవుంతా - జలులాశే 
ఆః నుం పాదా ఠా లాను నాయి { 

వ = >= 

నేను మైతం 

తెల రేక జల బనసాను | 
MA శు... య్. — 

ను ఎసెతం 

విశ్వపిణక 

క తంకొవై "మవరార్చానలఎ వోశతాను ! 

ననూ మొతం 

భువన భవనపు 
జూవుటాథు వెకిలేసాను ! 

బడు 



అ లు ates te 

తో, 
ఏవచివో,. ఏవేవో 

శరోహలు వినబడుతున్నాయ్ ల 

గుుంచలు విడిపోతున్నాయి ! 

జంక టో, 

ఎవ ్చచెవదో ఎవరెవరో 

తల దిరబోసనుకు 

నగ్నంగా న_ర్హిస్తున్నాతు ! భ్యాోా 

దెషిగ్నంగా వర్తి స్తున్నారు! 

అవినో,! 

అవిగవినణో ! అవపిగవిగోే ! 

ఇ్రింకిన, జెగిపోయిని మురణిం-చిన 

(రక్కా న్నాత్తురు ! విపంచికలు ! యువకెరాథులు |! 

నడ, 
ఈనాడే ఈనాడే _ 

జగ మంతా బకివితరైై 

నరజూాకోకి వరివర్హన కే 

నవజీవన ఈుభఖ సమయం 1 అభ్యుదయం ే 

త్త 
f 
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అవతారం 

యముని వుహిహవు లోపహాఫఘంటలు 

ముబ్బుచాటున 

ఖు చేల్ మన్నాయి! 

నరకలతోకపు జాగిలమ్ములు 

నొలుసు ( తెంచుకు 

ఉరికిపడ్షైయి { 

ఈదయనూదుంది న 

నురుగు (తే 
పరున్రు "పెస్ట్రుయి | 

రాయులు 
ఇ 
ow) 

అననే 

కనకదున్తా చండసింపహాం' జూలుదులిపీ, ఆవులించింది! 
ఇంద 'ేవుని మదవుకునుగు ఘీంకరిస్తూ, 

నవాల్ చేసింది ! 

నందికేనుడు 

రంకె “చేస్తూ, 

గంగడోలును కదిపి ౫ంతేడు ! 

ఆదినూకర 

“వేదవేదుండు 

ఘుర్షపు రిస్తూ, కోరసాణాడు ! 

పుడమి తల్లికి 

పుకుటి నొప్పులు 
కొ _తృస్బవ్టిని స్ఫ్ఫురెంపించా యి శీ 
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జ్వాలాతోరణం 

న్యద్రనరకముల ఛాయాాాజేహాలి 

కలి, నలి తలుపులు కెరచి, మవమూూాసికొని- 
నర ఐిలయా హేమంత వనంత 

భ్యాంత కాంతి మ్మి-కాంతి వేళలో, 

బావను వుట్టుకల పాలిమేరలలో 

ఆవ్రులించె నాక -చితానగ్ని కుండం ! 

అనాభజీవుల నవమూాధులన్న్న్ 

అవఖకోరిం-చి షమోవింఇచూాయిు 

ఇేవి ! లోకం పారణ్య్వ నేతని 
పజటణాభఘూతముున (పతిధ్యసించగ, 

కురుత తనముున (కొద్దవృుకోదకు 

గటాఫఘాతకముున గజగజలాడగ, 

జాతి జాతి నిర్హాతపాత నం 

ఘూత మహాత్య వై, "కాల క్కతు_వై, 

ఆడా నంవ_ర్తవు తుపాను మేభ్హుం 
తాలి గన్సైంచిన తూర్యవి-రావం | 

(పద్_ప్పకీలా (వవాళవవాలా 

(పపంచ వేలా (పసారములలో, 

మఐమిపార  వాజతకి ! ముఖువ ధనుర్ల్వ్యుతి { 

వుడవింకి నేడే పుట్టునరోజటు ! 
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నవకమత 

నమెందవారం ర్కక్కచందనంి, 

జటంధనాకంు నం ఛభాారాగం, 

పుకిచంవిన "అేడి్ నత్తురనా, 
అఎసనెబటిని్ న ఎ్మరనిజెంజా, 

దులా కుక నయానజాగ్రతొక, 

కలకత్తా కాళిక నాలుక 

కాకూతోంరదు నవకవఐ్లనా[£ుకె, 

ఇవవాతకుక్కె--న గ౧సంధక నూత 

మోకు కన న_పష్టనుముు( చాల్, 

దరూహిలుంకాొ న "ఠాయ.సిబాగైహూం 

జబుంగససంులవకెాె' సే జుక్మాూ._౨సుండక్యా 

వికమించిన విద్య్యుల్తేజం, 3 
దెలాెరేగి జనన మ్మూర్షం: 

కాశాతోందు  నవకొవనానిక్. 

రాంజంయదులు రెక్కల చప్పుడు, 

బా౫గనగాట్రను ఇహాంకారథ్వుని, 

అర ౯ఇజ్బముున వారీం[ జనక్టన, 

సుమా రెన ఈ (చండ పఫరోవం, 

ఖుడ్తవ్పునోద(గవి-రావం, 

రూం రువానసిలవజ్తభారనం 

కాకూతోంరు నవకఐనానికిం 

£26 



కిద తేది కిదతలిండకేడి, 

ఇమా తేది మూార్సించేడి, 

పా డిడి పాడెించచేద్, 

సెనునిడుర వదలిం చేది, 
కమునుముంయకు సాగించేదు, 

పరినూాడ్డను (దా కిచ్చేటి 
కామూతోంరు నదవకవనానికి. 
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సా కా మ 

నూని ం-లవహు తోకకరాకరుకకాంగణా లును ! 

కదికించకం ను ప్లభుజుంగాలను ! 

ఊఈంరకమ్, 

యు_స్తిము_కులాయనాంతో 1 

వునోవర్శీకంలో 1 

అఆఅంతారాత భయంకర 

(సపాంత-రాలనా కు కుకాశదం 2 

యుంళ్ళ లా రినా ఈ కసలినారం 2 

కుతాకిం ఇహ మూానయమాజంగాలను | 

“జఆజతుంచకవ "ఛవొాొంతవతదరలంలగాలను |! 

వ్యూ దయవ అలో టె వంపెక్ట్రుక 1 

యుం(తనూ ధి ను దినాలు మముుక్ట్రుకు ఇ 
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కళాయ ము 

మోమ్, 

వోన్, 
బోతే వోవ్! 

నుతుల్, నుతుత, హపిాతుల్ వోకు 

వోచే 

వోక్ 1 

“రాప్, 

దామ 

వ_సేలరాన్ ! 

కూత నష్టూల్, 

కోపాల్ ఇఆాబహపాలతల్్ నకాబాలణ్ రామ్! 

వ_స్తే 
"లాక్ 1 - 

కొళ్టువాం రాటం, పాళ్లు రాసీ! 
"రాన్, 

“చాన్ 1 

“కామ్ 

"కాపీ 1 
చం, ఇాన్ర్రనం ! 

సూశనుం, లాసనసలం 

కాస్ ! కాస్! 

కళారపటి | 

కుక్ 1 

కక్ 1 
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తత్ర తతర అం 

కుక్కు_పిల్తా, 

అగ్రిపుల్లా, 
నజబ్బ బిళ్లా వ 

కీంనంగా వరూశకు ేన్నీ | 
కవి-తావుయు చునోయ్ి అన్ని ! 

రొ కుముకాా-, 

అరకితె-క్క్కా-, 

బులు "చే కా = 

మీవే చరాస్తూ ఉంటాయ్ |! 

తమ లోతు కనుకోో-వుంటాంంక5ు |! 

తలువుగా ఖేం, 

భోరతిపకైం, 

గర వుక క్లేం వాం 

"కా దేదీ కవిత కనర్షృం ! 

ళుెనాను శాల్పవునర్థ్ధ్హం ! 

ఊండాలోంరు కవిళతావేనం ! 

-కాసీవోంర్. రనసనికేశం శీ 

చొరకదటోంరొ శోభా తేనం ? 

క శ్ళలతునా ఈంకు చూసి 

వాక్కు... కు (వాస్! f 

(పపంచ కెుంక పద్శవ్య్యూహాం | 

కకుత్వు ముక తీరనిచావహాం! 
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కదితా!కఓి కవితా! 

కవితా! ఓ కవితా! 

నా యువకాశల నవ-పేశల సువుగీత్తావరణఐఎలో, 

నిను చే నాక సుముహూూ రంలో, 

ఆఅకాసుందర సున్యందన మందున 

దూరంగా పఏినుఏథునల్లో విహారించే 
అందని అందానివిగా 

భావించిన రోజులలో, 

స్కై. (బదుశే ఒక తపము 

వదుకాడే నిమిపూలందు నిహూలందున, 

ఎటు నే చూచిన చటులాలంకారవపు 

మటుమాంయాల నటనలలో 

ప్ రూపం కనరానందున, 

నా గసపహాలో, కుటిల చీకటితో 

ఒక్క డను _నుక్కి న రోజాలు తేనా ? 

న్ (పాబల్యంలో, 

చిరవ్శ్రూ విశ్రా తప నృమోాత్త అలో, 

నిశ్చల సమాధిలో, 

నక్షద్యారపు తేోరణమై (జేలిన నా 
మ_్స్తిష్క_ంలో 

వయే భూనలు, భావులు, జ క్వాల్ తో బాఈోా !' 

న నేయ్ చితవిచిిత శ్వమంత 

రోచిర్ని వహాం చూశానో ! 
నా గీతం ఏమే శ కష్టీలలో 

(పాణన్సందన వొందిందో 2 

పీక శే నరిన "చేయ్ ధ్వనులో, 
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వచచ చవరాలల వెదకిన (వోవుల 

(వోవ్లుల రణన్ని నాణాలో శ్ 

నడి-దే యాకన మూవ ర్హించిన, 
చుఘూ, లావర్సి ంచున, 

(హవచండ ర్యుంంతలునా _పభంజనం 

గజగజ లాడించున 

నడినం(దపు "కెరటాల్లో (యోగిన 

కవంఖరావం, ఖఆంకాభా్యనం , 

ఆ రా(తే, 
కారడవులలో లయాతీత మై 
కుుకుకించిన నానాజంతుధ్వనులో గ 

నక్ష్షుైకాంతర్న్ని కుడ బిషంల7గా నం 

భూకంపాలు, (పభుత్వ పతనాలు, 

కుహ్రవం, యుట్షం, 

“అన్నీ శ చె తన్వం శ 

సీ విశ్వరూప సాఇ్రాత్యాారం ! 

చరి నిన్ను నరస 

నా కగసుపించే దృాా ల6ా౪ 

వినివించే ఇభాప్వ్య్యాలా ॥ 

అగ్న్మనరస్పున వికసించిన వ్యజం? 
ఎగికి లోహాత్యేనం ! 
మురంగిలో జుష్ణరం ధ్వనించే వమ్చుడంగ చూరనం ! 

ఇంకా నేనేం విన్నానా * 
నడిరే నిజ్గురబలో. 
అపుే ఆ్రునవించిన శిశువు సెడద నిడుకొని 
తఈుచిద స్యప్నా లను కాంచే 

జవ-రాళఠి మనక(కుపంచను టావరాలు ! 
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వళువు -చితసని(దలో 

(ా-చీన నతో లూమే చప్రూడు | 

వె ద్యశాలలో, 

శా తుం కారుని యుహేం(దజాలంలో, 

బావను బతుకుల నంభా్య కాలంలో 

ర్కృనాళ నంన్పృందన |! 

కాలువ పఏీళులలో జూరిపడి 

కదలగన నా బూలసి 

(తాగుబోతు వ్వకావ్యకాలా వన | 

_పేలాహాన ! 

కడుపు దపహాం-చుకువో య్ 

పడువపుక కె రాశత్తనర తిలో 

ఆరనిబిరాలిత న్మ-ఆాల 

భయంకరజాభల బాటల పలమి! 

ఆరితీయబుడ్ల శిరన్సు చెప్పిన రహాన్వం ! 
ఉన్నాది మన స్పిన్ వాలీలో 
షవఎవాకం “కేకా, భేకం ళాకా | 

న మ్మృుకట్టిన కరాలీల, 
న మెక కైన కాల్ల ఇభార్వల, కుడాలా 

ఆక é3 దికటిచి యుల 

హోజో కారం ! -ఆర్హారావం 1 
ఒక లశ నజ్ట్న( తాల మూటలు, 

ఒక కోరి జలపాతాల పాటాలు జి: 

తతకోకశికి నముదతరంగాల _్హమోాతలు 1 

విన్నానవమ్యూూూ ! విన్నా, చాన్నో విన్నాను. 
నా విన్నవి కన్నది విన్న పంచగా 

వమూాటలనైై వెదుకాడగబోే తే. _ 
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అవి, 
నవుంఖానుపుంఖుంగా 

శ్శఇానాలవంటి నిశుంటువుల జాలా, 

వ్యాకరణాల నంకెళ్ళు కుడిచి, 

ఛందస్సుల నర్పపరిహ్యుంగం వదలి _ 
వడిగా, వడివడిగా 

"వెలువడి నై, పరుగిడినై, నా యెడ నయుగిడి న | త 

ఆ చెలెరేగిన కలగావపులగపు 
వలయయావర్తపు 

బలవత్ రరురవత్ పరివర్తనలో, 

"శే "సయ్ ఏథులలో 

చల క్రమ౭౯ం చేశానో, 

నా సృష్టించిన గానంలో 

(పతాళిత మూవుక పాపపరంపర 
లానందవళతంవదపహ్యాదయాునసి జేస్తే... 

నీకై మేులుకొనిన 
నకళే ర(టెయములతో 

వడి రచిస్తున్నానో, చూాస్తూన్నానో, 

డాలి తీస్తున్నానో, 

నిర్వికల్పన మాధథిలో 
నా (పాణం నిర్యాణం భూాండిందో, 

అటు నను మం(తెం-చిన, 

న మ్ముర్చం. గావించిన ఆ గాంధ ర్వానిక, 

తా ఠానివవహాపు (సేమున మాగవుంలో 

జన్మించిన నంగ్తానికి... 

నా నాడుల తీగలపపై సాగిన 
నాదబుహ్మువు పరిభుంబనలో, 

(సాణావసానవేశాజనితం, 
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నానాగా నానూనస్వానావళితం, 

(బ్రదుకును _పచండభేరుండ గు 

త్పరిరంఛంలో పట్టెనగానం, 

సుఖదుఃఖ్రాడదిక ద్వంచ్వాతీతం, 

అవెరాఫఘ, ముగాధ, మచింత్వ్య, వుమేయయం, 

ఏకాంతం, వకైకం 

యిక మై ఇాశ్వతమెన దివ్య్వానుభవం, 

(శగ్రహస్టినుభ వం కలిగించిన, 

నను కరిగించిన కవనఘ్బణీ |! 

రమణ్ ! 
కవితా! ఓ కవితా! 

నా జనని గర్భంలో, 

ఆ కారం తేకుంణా స్మిదెస్తూన్న 

నా అవాంకా రానికి 

ఆకలి గాల్పించిన నాడో! 

నా బహిరంతరిం(దియాలలో 

(పాణం (పసరించగ, చేసి భూలోకంలో పడి 

నుఖదుఃఖా లేవేవో 

వస్తూం కు తలదాలిచి 

(పంచ పరిణాహాంలో 

(పఏయాణోకుడ్యన , 

పరి వాజకుడ నై 

విహ్వూలంగా వర్తించే వేళ 

అభయ పా_న్తము[దతో నను దరిసిన, 
నన్ను పుసితుని కావించిన కవితా! 
లలిత లలిత కళుణావుపాూాళతా ! 

జఅనుపవింతా !{ 
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అపరిమితా ! 

కఏళా ! ఓ కవితా! 

చడో, నా ఆఊహోంచల 

సాహాసికాంనం కప్పిన నా 

నిట్టూర్పులు పనిపిస్తాయా * 

చే నేదో విరచిసానని, 
నా రచనలలో లోకం (పతిపలించి, 
నా తపస్సు ఫలించి, 

నా గీతం గుంజెలలో భఘూూర్జ్రి ల్లగ 

నా జూతి జనులు పాడుకొనే 
మంతంగా _మోాగించాలనసీ, 

నా ఆకాశాలను 

లోకానికి చేరువగా, 

నా ఆదర్శాలను 

సోదకులంతా పంచుకునే 

సెలుగుల రవంల జడిగా, 

అంది అందక పోయి 

క్ కేతాంచలముల వనరుల 

కొన గాలులతో భరించిన 

నా నుడి చీ గుడిగా, 
నా గీతం నైవేద్యంగా, పృాద్యంగా, 
అర్పిస్తానో 

నా పవినరిన రన విన్సమర 

కునును వరాగం |! 
ఓహో 1 ఓ రనభుని ! మణిఖని 1 జననీ ! ఓ కవితా! 
జమిశకా 1! సకాాశా !' గ, కవితా! 

$6 



వతి ౯౩ 
కారన్ జా” 

కుూాలతాలనమ్ను 

కాలాల చున్న , 

కఉలాతలంలో  హావుం వపిండగ _ 

జగానికంతా సౌఖ్యం నిండ 
కురామ చవెంకపగక పర్మికబిుంచో 

ఆలం ర్మ తికి ఇకా కాబిుంచో, 

కర్త కహ్రూల కాయుంచనిం౭కా 

కాలంవక క్ట కముర్మజ లానికి , 

భుర్మ్మజలానికి, 

భర్మ్యజలానికిె, 

ఇఘుర్భ్మజలానికి ఇదియు తేదోంతు ! 

నారాల కు౫హన్ల్యూ, 

ఆక-ఠాల నళత్తువ 

వరాలవర్త ౨ కందివింషడవా లని, 

డ్రం శాస్రం నర్జిలూూలని. - 

గదిలో, వనిలతోో, కానక్లానాతో 

బుక హా 
వరిస్త కుర్తా 

దిక"సాాషాకుంకి 'ఊజాన6ం మేన 

యం తభూూతయమయుల కోరలు బో ము 

'కార్భిక తారల కనుల నింజా | 

కలక ౯౭౩ యుండ 

నలల తొ౯ణాెకిే 

కులావాగన్నా అక్కు కుయాూలూ(ఈూలకు 

ఇదిదుక' క్షు వరా "తేడోంరు ! 
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నిర కు రాయు కై యురద్బుషఫ్పం బే 

అద చాలలలో చెక్కే బాలూ. 

లోవా-రాత్తాసుల పదకనుక్ర్రన వో 

కాన(వపాణంచతో కన తే వాళ్ళూ. 
కష్టం చాలక కడుపువుంటు చే 
“ఈగిం-చి ను సులు క క్షు వాళ్ళం 

(శవా నివ్భుల మె, 

ఆని నిహ్హైుర మం, 

నూరాణబు గోతిని జదెకేణాళ్ళూ... 

ఉఅఎత్కం చుం-కొా అభాాస్వలం తా, 

ఆఅనూారనములుంాతాౌా, 

ఆుతాంచతులం "తొ, 
స బా ద్ర్హ(శు9లో, తయథ్వనిత 

కున వశంఖుం కునికి సూరోంతర్ొ' 1 
మ 

కానున.. తోకను టనానషథయయాలబరాం, 
కా తే ఆకళు, ఘూత్సే వేదన 

నాతి జాలరా, "జకాక్ట్డ నా్య్వాలనా 

ఊపదివమ్క-.-దించే జహా. రిం 

అనాలా తీస్తూ ల. 

బాలులు (వానస్తూ, 

నాణో కొరతే నవ్యక కుతరం 

కార్చికలోకపు క ల్వా౭౯కానికి, 

(ెావిుకలోకపు నాభాగాన్చసికి, 

జకసమవముర్పృ౯ఇం7ళాం 

ను వముర్హృ్యనంగూ ame 

(కాలో కాలలో 
జకాలాలలో 
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(శ మెక జీవన జాందర్యానికె 

నదవానహమైంనది తేనే లేవని 

కను జీవులకూ, 

కరహియులకు 

నిత్వవముంగళం బి శతిస్తూ, 

నం మైివాకన్టముులం నంభఛానిస్తూ, 

న ప న ట్ వా 

వమ్వ్థా_ర్త ఇక్కుత యుథార్హ్య ద్బృశావ్వం 

పునాదిగా ఇక జనించబాో ఇమే 

శ్రాకు వేంరవముల జవనాదముులఎ 

జఆజగతుంకం తా చవులిసానోఐమ్ శీ 

కమ్మరి కాాెకఠుకూాూ, కుమ్మరి శిన[కం, 

Pal 

వదిర కష్టం నుతింప జేసే 

గడ్డల, రంవం, కాఊడవకు నవాగంతు, 

నపహా(నవృుత్తూల సుమ న చిహ్నాలు ౬ 

కునుణింకో్, 

కునుకిాంచో, 

మబకుంచే నవినన్కొ కి, 
కుురచించే చనకినచిపెకి RE 

శాన వం 

డా లాం 

pe Gah (ైపలావం 

త. 



అరా త నాది 

ఇకహాతికోేోడం, హూకొకోనం, 

ఇపక్ట్తు౯౭ంలతో (ఒఎచదుకం-ా మని. 

త ఈ మూతలు దబినిెపజ్టుక 

ఇంకు ఆం ె రకేదిన  ఇ₹ాలు సాదిక్, 

నడుస్తున్న్వ్న్న దొకర్కు_ తెలియక. 
నడినయు హు నావర్ ఇ 

గూ అంచన ఇస్తూ, గంతు యా మూ 

కత. కాను ఊనుజొాతమా 

శె అద నూర. 

ణఆలురం కాసే = 

ఇగ యయుంక్స్తు, 

డఆ్రులాహపిసు యు టా 

తమ జు కే శక్తిం గా తుకొళ్తత్తిం 

ఇనాన వెస్తే > వరణవఐవస్తే, 

ఇనా రితక్పు న SR Og 

పాంతకో్టపం * జై 

కట్లు ఇాకిలు సికుకు నమా 

పనక్తాటాాళ్న్న్చో తల్లా వవుసి 

ఊఠతలవంనాందో , న. 

ంఠిగివేి న మంత ఇ శ్తప్క 

ఇంటు సనవాదం అవ (ది చెను 
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దిదోెకేరనన ఆఅకవతవంచంలం చస 

"రాక నజ ని దఈారకామో కుక 

సుంకాణ్వూోూూాూాూాదద న హూ చ్హండినకన 

కళ్ళ ముండలు గనంహు ఇేయంు గస 

వులు జోక్ పిలువు 'చేవో 
ఊఈతశలవయుకంంకటునాం కలత కొంళటువోాం- 

తల్ల డ్మొక్తో, : 
ఉఆళ్ళగి,ల్మై, 

కల డల జూలు సారికి 

ఎంతక' కరం t 

అతని (ఇఅుడుకున కడ ఆబుబు! 

రుడాచికటౌలోన ౫ాహూజులు 
జషసందాకదిలఇనా రానా; 

ఊచాన  దెరొమీ యుజబ్మ్సుతో ఒక 

“వంపపువ్రు యమాదిసిందా; 

జేంసుజూయును కోౌతింక్లూ జేస్తూ 
కోడి కహాకమిండ్నా; | 

కుడి న రహజు ల నడు మాయుండీ 

జే జా కా... వెక్కు_రింయదిండా; 

ఈతలు సాం కళేబరంచో 
వొతణూయును ఆడుకుంటోంది ! 

వాడుక లలో “మేహ కదిలింది 1 

క్ష 



కుకువదీ యని 

ఇకా రికుక్కొ__, క్ట కింద 

ఆరిన హుంకుతే కుజూన 

కూయున్న దె ముని తాక కో 
కమురూలం నుకూూ ముుసుకుతున్న్న 

ఈగల చో ఆగ తేజ. 

తముుదాలూక్ర్తా వంక లూ 

కమూణడుతలు తేరిన -జి్కహా౧, 

కాంఈకామేని గా జాక భర్చాం 

తనక్గా్నా అవర నరుల. 

వటివో ఆతను జుబ్బూ చేసి, 

ఆయము... న క్తి "చెద, 

"రానున్నది నలా కాలర్యా 

రాక... తేది దనురాూాలూ. 

వళ్ళూ ముదొరి, క్ళ్ఫు కడిెర్కా 

ఆుచంకంకు కోదడ్క. నడకకు ._ 

పక్కనున్న లబుండడ-దాతిక 

కగిదిణగని పడెయన్నదె- 

ఆ ఇపాకరా ఎవరది 

కతమోరుంంంతడా కే 
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బుయుక ముకు. కొొరుక్ము.అడు 

వదూ అనలేదు కుక్కా, 

ఒక ఈగనం వడ వేనుకు 

తొందరగా తెలా తొండం 

(క చై చి మ్మృచీకట్లునా, 

దుమ్మూ నంతలోన, 
“లది నా పాకుం కూదా 

ఎఎగ్న్ది వ-దిా ౨ఎంగలాకఏ. 

కత 



ఊఆన్మాడ్ె 

అలకలన్న్న్ అుక్ట్రుక కాన, 

“కాగతంన రా కకలచచాదిన 

"మెరి వాడా ! కరనా డా! 

కుదికం తా "వెక్కి.దరింతగసం 

ఈకెరికం తా దాష్ట్వైబాూయ్మ?౫ న 

తూము పక్కొ__న భూలిలోగక 
ఇతకూలుంతున్నా కా *: 

కును మూసి వెకిఅివరూవూ, 
కును త్ే కరా ది-ారాాసలం, 

నూకు "జెకతుయయంను ని (_్రపవం'చసు 
వముపహోర౯ఖ్వవు చిక్కు నూత 2223 |, 

-35(5వాజడా క్ కం(రాచాాజా కీ 

జున్ను కవరామనీఇవరా డన క్షు 

“శాలిమమింాాదెద - కద్ర మాయు హు 

తొొలతన్నిబోఈఅాధు 1 

క్మరిబాణా | కఈ(రవాళకా-! 

ఆతకుకువనైాా ఈ నమాస్తాచనా 

ఇుంల్ల్లాముంతూలం కుక చేసిన 
రుద నా్వ్రయాన్ని జ్జ 

అట్లు చూడకు అట్లు పాడక, 
తవ వము వై వెలాకోళకయమూ తకు f 

"కగరొబా౫కా ల హకం[రచవాజా 1 

“త్డుకపంకానచుూం ! 
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రా యు పా ఈ 

కాను బుజం, కును నిజం, 

కాను నిజం మీ వన్నదొ ౩ 
డొ రవన్న్నర, శ వన్న ద, 

కు వున్నది నిజం, సిజం 1 

“తేదంప సుఖుంు, "చేదు నసుకు, 

"తదు సుఖం జగత్తూలో ; 

(ఎదఎకం వృఇాా 1 శరయును వరా, 

కవిత వృళతా! వృళా, నవృృ౭ాా 1 

నున వపం-తా చూనినలణ, 

గాచవుససంుులంిు పినవూసులం 1 

వెనుక దగా, ముందు దగా, 

కుడిరయుడముల దగా, దగా! 

మానద. ౬ఒక (ఎదు ఆనా 2 

కుక్కు ఆవరౌాా  నక్కాాలవదళా 1 

తనది ఒక (ఎదు కేనా { 

సందులలో కుండలు త 1 

కు౭కం సంమిరూా నిజం సుక 

క్ర కన్నడ నిజం సుకముతా = 

(ఎదుకు నాయందు, చదువ్రు ననూ 
కమత కరాక్యా_యా సుఖమితా 1 

జేయు సుఖం, ' తేయు దనం, 
౩ే్జపువిదుం జీవసపులం 1 



జతవయచద్డలుం మేరమూకుక్నరా 

ఇకచదడాూవిమల మేయయుకుమహమనం ! 

శాన బిజూరం కరుొనూ సంణజదహోాాం, 

కానూ బిజు హు శివన్న లా వై 

చై చన్నరె, హీ వన్న్నదొ, 

శ వన్న్నడా నిజం," నిజం 1 
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యో సందధణ్వ్యాసనసనమన్యు లం 

33 సాయయహం(తం, మ 

-రాక్సీతో దూరు హమేదర్, 

(వా మతో కాంశచనకమాూూభూల ! 

ఎట (కెింసులాొ సనసమున్య్వ శచతగాతిల 

చ 1 నొక కులాూపర్సి క 

డెక్ (జకంప్వవిలానా్ లో. 

ఆతం శవరూ స్త ఈ్యాారనంకకాలూూూరాాా 

ఇటు ఇదరాసస్పే చేమా్యాట్ద తీదయుడ్తొ ! 

బం యకాె నే నయమునట్ద కఠినం 

యొక ఈఆద్యోో్వ్టోగొకి J 

as సాయుం([ తం. me 

ఇలు వదూ స్టే ఆభ్మ్యూఆరకాాతుూ్యా, 

అలు నవరూ స్టే కుల ఆకలి t! 

ఊఉఆదంపోానుకంవ నికో నరెక క్యూ, 

నూ రనకము న రుడిపోూో వరక కెన్యా. 

సమస్యగా ఇముహిభకుం-చిం 

డొక జుంసాడదడెకి 1 
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దెనికొదకం? 

వేళ కాని “కేకలతో, 

తేనిపోని బూం-భల తో. 
"చారికాని జాూారులజణభో 

కానరాని కాంతుల” 

జ్బకొారకు పాంజీవ-జే 
జేనులాజణుతావ్ * 
ఆకరకెతో, ఆలనలుతో 

_సాకులాణయుతావ్ ళ్థ 

(తానివానరావ్- 1 

(తానచానరావ్" | 
"చ్ఐబకేోనచరాంక్ు 

తన క్ రకలి వడ్ల 

సతో స్ కేదో 

ఆలవించుకావ్ ణి 

అవ్యక్త కవు తుతాాతతకో 

ఆలనించయుళావ 1 

జగవుంతా నిదుర మునిగి - 
నద్హ౯గిన నడి-రాతెరి 
చసులోడత ఏ “వేదో 

ఆలకించు-తావ లె 

ఉవాానివాన-రావ్ ! 

(స్రనివాన-రావ్ 1 
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గ 

క్ు వ 

నృినకు వెత... 

నే నాంతలురిడై వా 

నా “౧సటిలో కదల చకతాతో 

చాకఈఆ౨శచోోయల నూ నదిలో 

నా గతో, ఎ. 

చీకటిలో. . 

Gea pan 

= నాకు క 

నికు -చెళిైమొ re 

కన్నుల నిండిన కాబిరితో 

కాకురిా నిండిన కన్ను అయో 

కన్న అలో. 

 కాకురడిచుగరో. ౨. 

pa ad 

నికు -వతలిక్హు. =. 

శ నొాక్క(ా-డమై ౨౨ 

సుంకాలు కక్సృన 'ఆఈఏులపవమకతతతూోో్ 

కుంపటి కప్పిన సంకలో 
స“ససంం కలలో. * ౨ 

పంంవతితాోో _ లే 

iam (ల 

నా కనచవనో నలు 

ణా ఊం నచనోిడలూ, 

నూలు దిక్కుల కాకులతో 

ఈాూాహకులు కోటలుల ఇకాలులచో _ 

జూసే లుక్. = 

చాకపలతోే , 
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వసంతని భగభగ 
య నభ మండే 

నా గది -దీకిటి నాలుకతో! 

నాలుక చీలిన నాగశులజో ! 
నా గదెలో. .. 

నాాసలమోే., _. 

ఇరవై కోరల, న్ను 
అర చై కహొొెాననుం లె, 

కోరకి కనా, 
కాౌమనముంంకి కన్నూ, ్ల 

 కర్మూ_టుక కదో([ళాలుకపులో 2 

ఇజారులం వమూంరణ ఇవానన భావలుం 1 

ఫేరవ భా రవ భీకర ్ఞూోవహలు ! 

ఇురోవల్క “భావాలు, | 

ఇరంంటుల మంలటుల 

కంటక కంఠహు గంగసణలాో 2 

చుటిెకల అంకక కల -ఏపటపటలాో 2? 

“శ్ నొంటరిమై ... 

సనక వెఠిధ్హు . ne 

నుకొకకితోకుల నా గదిలో 

నా గదిలోపల చీకటిలో 
చీక6కిలో., .. 

ఆకే _ 

కలే గ 
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౬౯ కరా కై 

సహసం జచదవనవం ళఇకకా సిండ్కొ 

ఎఎకహాాంళ సపంశనబుం జాతే 

ఇన ఆయము కుకా నన్ను! 

ఆ"కానపు ఈు౭కాది 

నంతతలతూూ అతుకు ! 

ఈ ెరేరాతూ "బిందె 

బ్రినుక తుూపాను 1 

“ాతుఆతో కొన-ారాబణిు 

నగరం ను దయయా లుం 

భా దెొవమ్ముల మభ్య 
-ఈయుఉు సూ ఈయూ t 

నో త్తి కూకూ త్తి 

దాసులు ఉచాగగసగదవుం | 

కరి కళేబరవుిులొా 
కడరనఆgగరనాూ కొాండడ.! 

ఆ-కాకచు "కుశార 

లో కాళు "గా ్టళ 
"మమియా. 

రుం ఇఒబలళఎలోా 

నాముందు ఆజఆజాకుతు * 
నా. 

మిళ్వవముం-తా కాండం 

-జతిలువాాదెయో కా... 

ఇన యము కుట్టు చన్ను 1 
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ఆకాశదీపం 

నదిలో ఎవరూ వేరు, 

౫డదెనింజా సిళ్ళజబ్దం, 

సాయం[తేం ఆకమున్న రు, 

గదిలోవల చినుకులవఆ చీకట్లు. 

ఖండవరను గళ కపాలగళాముల 

కనుకొలకులలో ఒకటివ ల 

వరావు తేని చూపులగో “జేరి 
మూాస్తూన్న ది గది. 

గుడిలోపల నవేవో ఆబిగులు. 

దూరాన నింగిమూద తోచిన ఒక -దుక్కు- 

విుఎణజికు జకరాపులు పంల యమాల్సగా వినరి 

గదిని తలపోతతాోే 

కాగిలించుకొంటున్న దె. 

దుక దురద్బ్భృప్హజీని 

ఈదయం ఆభున్న రకు 

ఆ గదిలోనే ఆరివోయాడు. 

అతని దిపం ఆ గదిలో 

మయరాల నక్కి. మూలుగుతున్న ది. 

_వమిదలో చమురు _కాగుతూ 

కులుండదాక్ము..లు చరాస్త్వున్న డొ. 

చీకటి బోనులో 
క ంపాములా నిలుచున్న దె. 

క శ్హాగలటువిరాద 

గాత్తుటి బాట్రులాగసన్న ది. 
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(పపవుదలో బితిచి 

పలుదెక్కు. లఎ వరాస్తున్న్నది దిపం. 

అకసాబ్తత్తుగా ఆ దిపం 

ఆ కాన ళకారను వదదవానసుంది. 

రాకాసి “కేకలు వేసింది. 

(టకా నాకా చెవుల సోకని కేకలు.) 

ఆకాన ఆార ఆదరపు నరూహులు. చాపింది. 

ఆఅరతాపికోంయుిండి పాపం, దకేం. 

ఆ కానక తార ఆజహ్యో్యనగానం జేసింది. 

డికుం ఆదివోయిందె. 

-ఆకారగా నూారిబోయిండి. 
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ఆఅవతల౧లతైఎ 

బ్రివేణం ఈక వింత భయయాలు * 

ఇంట్లో -చికటా { || 
| 

ఆ కోణ ఈతి అపసంరాలం * 

"ఆనంది తగ 

ఆఅగకేబం టా రంాంసుల పవపీదడలఎ * 

బవానవన్రా, _(బ్రుతుకూ U 

ంసచివకికికి మవోతా క రాక జ 

అవ తశు గక్వ్యాకు ల్ . 

చ్శ్త 



వరా తితం ఈం 

ఊూలనున కన్నూ లఎ కాం౫ే 7చ్ఐబంక5 * 

తఈతొొల౯ఆకి౫న నూర ం, 

తోెలుగచద నారదం శ్ 

ెరవదిన సంకల నదిము "జ్వంకి3 1? 

ఆవతల ఇవతల 

అరురా ఇరు అి ! 

కుసిగొన (పాణల ముతా చెవ్వు (7 

యుధతా, దుద్రతా, 

డుర్భ్శకా, కుందా { 

ర అ 



ass 1 

సిమ్నంలంఎ -బియఘుూై హూ రానా 

బంగికి ఈ -జగిదివో కే, 

బచిజాక్చుర్య్వ్యంతో కాజ __ 

చాత్తురు (కళ్క--కం౧ం€ుచోా 

తలకు నే “రాతివో తే 

ముద్దా కు ౯వ్రంగా వ లు | 

“తఈళ 



౯౬ కకఠకణఐణ "౦౧తో 
ame ౪ 

శ త 6 శూ 

ఒక కులంలో 

తతకెన్మ్మలకె 

ఎ౨తో వక కుకాబించా 

తర లాంలతో 

అజ్ పనసవపను 

మమంెరలేడకోం. = 

ఆకులతో -వీకఈిలాో 

బాదలు ్రాయఘు్హకులులతో 

ఈనుకు అలో 

వడనో మురపష్రులలో 

యుతనులు చదుడతలలాో 

సకనణురకక ౩ 

ఒక యంలో 

మూరారను నమూనా ముకు 

ఆం?సఘల నువ్వుల తో 
కలకలవుని కఠలు కెరికి 

కార్త తో - 

ఆకా వర్ష అతో 

కనులు "అనుక కోర్యయురరనర 

కనిమిం-ల్రా 
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మహం త్ల ౬చం 

కుడి చడ మారేరకకో ______ 

వడదివడి మాెరదే౭కకో 2 

ఒక య౯ంంతో 

నకల జగం 

నసరభననవునంతో , =. 

కుంకం క దిశ్శుబ్లం. 

63 ఆ. ౯ఇవవంఆే 

గసుంకాల కొండలలో 

కూంఎటూాకహాంకకి. పరగా్హో 
యుగాల రథనాదదల. 
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సొెడ లు 

గవరాడు, మాడు నీోడలం 1 

సడల, వొగసయమయముడలవ 1 

యుగయుగాల దోకిడితో, 

నరనారాల రాసిడితో.. 

రవగదారిన, 

రూతు 

శానునాల జాడలఐం ! 

జాలుజూర్ప్చు గోడలు 1 

వనవరాడప, చవరాదడూ ఓఏడలఎ ఈ 

ఓఏ డలు, వొగయమయేడలఎ 1! 

విధి వణ 
x 

వవరాడు, కోరాడు, మీడలం 1! 

-వేదవాళ్ళ శాలు ! 

చరన-రాల "వేదనలో 

తరత-రాల దోదనలో-- 

లుక్క--ఏబి క్కి. 

పడిన బతుకునోడలం 1 

పాడుపడ్త చాడలవ 1 క 

కవరాణడయు, వరాడుూ సీడలు! 

"చేదవాళ్ళ ఊవాడలం 1 

హం వ 
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ఇవరాడు, వరాడు, నీడలు | 

చూలు తేని కాడలు! 

తరత-రాల చార నాలల 

రకరకాల తేర కాటుల 

భోాదెగిటిలో 

ఒదెిగిలి వడు 

నిర్భాగ్వవు మడలు 1 

ఎడారిలో శకుడలు ! 

“వరాడణడు మూడు, నీడలు! 

పూలు తేది కాడలు! 

ల వ్ 

నవరాడు్కు సనసరాడు, (వడలు! 

కీశలతో (క్రీడలు ! 

వరాణడు, మాడు, నిడలు! 

సూర్యునితో (క్రీడలు |! 

నసూకస్యునిలో నూజదులభో 
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వావ వవగా లె 
చాలా 

పొ కవల మ్రు౯ణఖ్వం ప మూర్ ఆలా 

కష్టం బాఖం౨ చేవాక్షాలరా 

వరా ఎరుగని మానులూతా 1 

ఆరు లా ెరదీయయులు ఇమాకుక్రూా ఆఈా | 

ము్హుమ ఇందరి స్టే, 

వాన కంతి చ్ష్తై, 

ఆకనవముున వారివిల్లుు బిరి స్తే 

అకు మాకే ఆన ఆనందించే 

పహరానల్తారతా ! 

అచ్చటా కెచ్చుటా కనూకోకుూం౭కా 

ఎవ "కు -చతకెకో బుగగుదుశకుబోదమే 

-ఈ=లలబీసూూ ఎపాయసుకుతు వో మే 

కుక్టుబ్రా రా | 
కులుత్యాూా రా 1 
CEC 

గరిక వచ్చు మె టానాల్లోానూం 

"తకావమురకూవయుల కోగనారులలతో, 
జఊఠంటుచ=ేఅనో, జూవయ్మలళ్ళాలో, 

తండి నందెటా, తరు కౌాగిటూం 

-జ్వాధకాళిచో, కాచళఛారంచోాోేి, 
నోతుల (వళులు, పాలజుగ్రలకా, 

ఎక్క-డ మూసే అక్క-శ బూ. 

కుత్వురరా:పముుంన కుజారిస్తుంకోకో 

పరమా త్మ్థులం 

చు చుధుతల్రాూారా ! 
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మాటే, మాటే నమె స్త కుకుం |! 
మోజే లోకపు భాగ్నువభాతలు ! 
మూ జళనంలో ముదు౫సలతటీలును 

వచ్చేనాళ్ళ బిఖా(_పభఖాతములు ! 

జబుుతునుల తాల్ వనంతకాలం 

ముంతకవాటం “కెబచయుకుదు, 

కం'చువ్భమ భు ముల అన్ని కాషనం 
(కెక్కి (గీవ్ముం కదలాడి, 

వళ్ళు, అంతూ ఊళ్ఫ్ళూ జీతూ 

వకంమ్-నే వధాకాలం, 

స్వ చ్చుక్ "యుదుల శరన్ని తీధినులు, 

పూజ న్ నివిడ పావుంతవములు, 

ఊచఠతివణ కించే "కెఠిర-ాకా లం 

వస్తూ పోతూ దాాసడునుకరాతల 

(కీడలాడుతవి మూ నిబు త్తమ! 
ఇవాళలాగగ్ ఎపవ్వూడునకూాడా 
జునకుంబం పయనించు నింగొమై ! 

బహూ కుకా జా కవాళలాగో 
గాలులు పీచును, పూవులు పూచును ! 
నాను కనంబుడు నానాతారకి, 

ల'నేక వరా, అనంత దోయులర్వు 

దిక్కు-దెక్కలా దెవవగితముులు 
కురారనా ఏటికి బారనువతే ! ఇని 
మూాాలోకరలా డా బంలఐంలలాడును | 

నా గతెళవ '-రాగవమూాాలికల 
(ుతెధథ్యనులనై, 

ఇోంయు'న బాల్యపు చెరిగొన వదమయుల 
చిహ్నా లకోనం, 

62 



౬ఒంలురిగా కూరుండో కదు ప్రులు 

కద అతి గాలికి కటళయు సిస్తూ, 

(_ైపమాాదమీ౯ణఆలు కమాూాాచు వారన 

సెల౭యెళ్ళనూ, తేళ్ళ ను లాకాన్తూ 

పాతాళానికి పక్తుకాళ్ర్ 
చై తరంక్నదె లోతులవ శవరానసవ్తూ, 

శాంతము, "కికాంతముగా. దె 

(_(గ్య్రాంతితో రనూమిగ్న్న గనులు కలు వేస్తూ 

"వెంటెక కరుస్తూ ఇట కూమ్మాండొన 

నను చఊరాస్తూం-కు నవ్వ సోండా 2 

యఉడుతఖబ్లారా ! 

ఆకె 



కేబలు 

అంతేలే, వదల గసంజెలు ! 

అశువులే నిండిన కుండలు! 

శృశానమున శళ్తికాంతులలో 
చలిబారిన వెలిరాబండలు |! 

అంలేలే, పేదల మూాసప్రలు ! 

అణగార్చగ విధి (తోడోపులు, 

పయోధి తట కుటీరములవ అ 

భరియించవు బాధల వాసులు ! 

అంతేలే, "పేదల చేతులు! 

నాథ తిర పలాశరీతులు ! 
విశువ్క_్మములు, సరిపాండురములు | 
విచలించెడి విపూద హతులు ! 

అంతే జే, పేదల కన్నులు ! 

“విన వముములు వెతల (వణమ్ములు ! 
తుపానులో తడిసిన, జడసిన 
గోమాతల కన్నుల తమ్ములు ! 

ఆంతే తే, -ఏదల (అతుకులు | 
తిరపెమునకు పిడికెడు మెతుకులు | 
తెరు వెకునని డిర్హ రాతిలో 
తల పగిలెడి తలపుల గతుకులు |! 

(Emile Verhaeren (వాసిన Les Pauvres 
అనే గతానికి అను వాదం) 
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గంటలా 

పట్టణాలలో, పల్లెటూళ్ళలో, 
బుక్టుబయ లున్వ్యా, పర్వ్యతగ౧సపహాలా, 

ఎడారులందూ, నము(దవముందూ, 

అడవుల వెంటా అగ _డోలంట్యా 

(పపంచమంళా (వతిధ్వనిస్తూ 

గంటలు ! గంటలు ! గంటలు ! గంటలు! 

గంటలు ! గంటలు! 

గలాగన ఐత గలగల గలగలా గంటలు 1 

గలగల గలగల 

గంటలు ! గంటలు! 

భయంకరముగా, పరిహోనముగా, 
ఉ(ేకముతో, ఉల్లానముతో, 
నకోభముగా, జాలిజాలిగా, 

అనురాగ ముతో,1తర్భాటముత్తో 3 

ఒకవూ రిచట్యా, ఒకమూా రచటా 

గంతులు ! గంటలు 1! 

గంటలు ! గంటలు.! 

చవెంయాములాగహాూ, సివంగిలాగహ్యూ, 

కొరంగెలాగనసూా, కురంగిలాగహోా, 

శంఖుములాగూణ నర్పములాగహా, 
న్వృుగాలమట్త్తూ, చఅిజడాలవుట్ట్యూూ 

పండితులట్టూూ, బాలకులట్లూా, 

సొంగ లం గలగలా 

గలగల గొనె ౯ 

ఇంటల కీ గంటలు! 

గ~ంటులు ! గంటలు 1! 
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కర్మాగారము, కళాయభతన మరా, 

"కా"రోంలయ నుర్వ్మా, "కా-రాగ్బుహూముఅల, 

"జేవుని గుడిలో, బడిలో, మడిలో, 

(పాణము (మోగే _పతిస్థలములో, 

క్ హాదయముల్లో, నా హాయ ములో 

గంటలు ! గంటలు ! 

గంటలు! గంటలు! 

ఉ_త్తరవందవూ దక్షిణవుందూ, 

ఉదయమునందూ, (వదోపషమందూ, 

ఎవ న్నాలలోనూ, -పీకటిలోనూ, 

మండు కుండలో, జడిలో, చలిలో, 

ఇవుడూ, అపుడూ ఎపుడూ (మాడు 

గంటలు ! గంటలు! గంటలు ! గంటలు! 

గంటలు ! గంటలు! గంటలు 1! గంటలు ! 

గణగణ గణగణ గంటలు! గంటలు.! 

గణగణ గంటలు |! 

గంటలు ! గంటలు 

(E. A. Poe (నాసిన The Bells కనువాదం కాదు) 
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అ ద్వ తం 

ఆనందం అరవై తో, 
అనురాగం అంబర ము తే_ 

అనురాగపు టుంచులు చదరాస్తాం, 

ఆనందపు లోతులు తిసాం. 

మీ కింకా నిక్యాకాంలో, 

నా జీవన దబిరాం౯ణాంతో. 

ఓ వముదిలో డోలలం తూగ్క్ 

నా మాడెలో జాంలలు "బేగ్ 

క్ తలపున “కేకులు వూ ఫే, 

నా వలవున బూకులు దూ "స్టే 

మురణానికి (ా౯లాం వోస్తాం, 

న్వశ్రావికి నిచ్చెన వేస్తాం. 

వాన నాాదనికె -రా౭౯కెవి క్ు 

వన నానికి ఇణగాదిన "నేనై -- 

వివువుంం-చిన వెదియ కదం, 

కునుమిం-దచిన తదియ "వవాదం.. 

వివవాయువుమ౬ై (పనరి'స్తే, 

వరి జేనియనై. (పవహిా-స్తే... 
నూ 

(ప్రపంచమును పఠివోసను సాం, 

ఛవివ్య్వుమును వరిపాలిస్తాం. 
ae. | 

ఊానంత సమరం నీడై, 

“కాయంత తుపూరం నే _ ఇ 

క్ ఎగిరిన జతీవవిహకాంయగల, 

నా కున్నాను మురణవ్బుదంగం- 
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చిససరించిన తోటలలోనో, 
చితులుంచిన చోటులలోనో-- 

వలయమునై చలించినవు జే, 

విలయముులె జ్వలించినవు జే... 

కాలానికి కళ్ళెం వేస్తాం, 

_వేమాానికి గాళ్ళెం తీస్తాం. 

సీ మోవికి కావిని నేనై, 

నా భావికి చదివి సీ-వై _ 

ఫ్ కంకణ నికాంణంలోో 

నా జీవన నిరాంణంలో.. 

ఆనందం అద వమ తే, 
చం చా 

అనురాగం అంబర్నమె జే... 

(పవంచమును పరివోసిస్తాం, 
ఛవిహ్యమును పరిపాలిసాం. 

అలాల 

A, C. Swinburne తన రచనలతో, 

ముఖ్యంగా A Match అనే గీతంలో చాపిన మారా 
నికి కృతజ్ఞ తతో] 
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స్విన బర్న్ కవికి 

కుం (క ేేంా భుజంగాలో 

కరం (తాకా తూరంగాలతోో్క 

వుదం పక్టిన మాతంగాలతో 

కప్, సి పాలటుల్ 2 

వలయు విచలద్వ్యొివాంగాలో, 

కుఅయు సాగర తరంగాలతో 

యమున సగపంజన్న అచంగాలాో 

కక్ మీ పాతల్ ? 

“జెంట్స్ కవనవు హాల్తీ నకమురా, 
(సంచి నతుల ముంచి రీతులు, 

'వఎరాషహమావ్ గంధర్వగానం 

కట్కి వీ పాలుల్ ! 

౨ఎఎ(రకాంతుల ఇఅనోదయయు మనా, 

ఆక్కా- విప్పిన రివలర్యస్రహ.న్ , 

కడలి వలహమూా, వలపు కడలి 
కటి, చని పాలటల్ 1 

కరు! చి సళ గళనుంలాాళ 

కళా -కాఘహఫాళ కవాళాయాళులో 

కలసనివోకుదని ! కరగివోతెని 1 

కానరాెకి కదలివోతెని ! 
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చెశ చరిత్ర అు 

వ “జేక్ శివరిగతత నూలు సూ 

వముఎన్న్నదిె గర్వ కార౯౨౩౦ 2 

నరజాతి -చరి(తే నము _స్తం 
రద కిరడకన ఇ రాం ౯౩త్వ్య్యం. 

నరజాన్3 శవరిగత గుయ_ సాం 

పరన్పృ-ఠాహయారణోదొ్నగం ౨ 
నరజాతి చరిత నమ స్తం 

రణర_క్త (ైపలూమాసి_ క్షం. 

కుభాత్ప్పరన (పానం, 
మిఠా-చిగనలఆ ససతతవాంవాకొాొరం + 

చరా కొ చరిత నుయు_సరా 

౭నరి[ యాలను ఆాలవుకుకొన డం, 

ఎ ఆంయంళతం లవ యుర్చ్యృల జాతిని 

శాత రగర లను కఊూకుంణూ్యూము 2 

నరవవాంతలవఎ థభ-రాధథిపళచం 

చఊర్యితమయున (వసిథైకెక్కి-0. 

ర౯=జరంగం కానిచోటు. భా 
న్రలముం-తా కమెరవకిన  చొాఠతకచిరు 2 

“పసతయంుంళతోా తలషెసు ర_క్తవముఎనం 

“ఆకాపహు ౧కు కన్న భులభూో,. 

ఊచఖ్త్లాతిన  నంసా-రాజురాం, 
చరవర ౯కెం-చుు న కూ నందోజమారలర 

అఆఅనుకూరదుములు ఊకహోళజాక కారం 
ఇనర్భ తలో ఇరుదూలయిం?ఘశు న్ను కు. 
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చె హమ్య్యుం, నాంక్స వర తెర్ధం, 

౯ ెటైల్య్వం, ఈర్హ ప్రల, న్పుక్డ లం, 

వరహా ఎదవ లతో మహా రు పేద్ద తో ఖై 

చరి తగతి మిరవావుం-చినకుం 

ఆంఘుజ్ ఖాన్", ఆాయు-రేన్యూ 

నాడిచా, యణ, భూోకడ్కి 

సికందడో ఎవడా తేజం ? 

ఆక ొ_కు_యూ యుకూతకనాంతహె యు = 

ఇవె కెంంనులు, శ్ ఈ జఊహాంా౯వులరా 

శాథింయన్తూ, పారశికలకా, 
కుం ళచకడాచరవ లువ, తనం లం కళ్టారి 

కాలానికి కుల శవం హన. 

అజ్ఞా నవు ఊుంధథభయయుగం లో 

_ఆకతులో, ఆకేకంతో __ 

నడిపిస్తా నడు యునామ్యు లుం pe 

అంశా తయ (సరూ జక తరం 

శామ్ భుమి కణినూారనూలయుటు 

స్థాపించు న నూూ[మూా జూ అతా, 

ఇత-తితర కమ్మలు 'తేసే 
కుడయాయోయునుూు “వీక్య్మ్హ్౭క రా ! 

. పడరసన్నురం నుంకై్హుద్దై అందున 

శమ లతో చరిత వ్రుక్తును. 

చిర కాలం ఆడిన దనన 

౭ఎఆంవలంచపల జాక్డ న్వా్హాలూ, 

క్ష 



రెననవంతుల కన్నూ గాలవొా 

ఇంకానా ! ఇకపై చెల్ల ను. 

-§ వ్యృ_క్కెని మారాక్చ్క-_వ్య క్స్, 

ఇక జూకును వేరొక జారీ, 

కడెంచ్ సాంకుక రం 

ఇంకానా * ఇకయి సాగదు. 

-దీనాలో రికాణాల్యా 

జెకొాడీళను గనివనివుదిమ్-, 
కురూండున రురకకణాము గ 

ఆఅల౯ం7గా దన ఆ మ్హలంరనరూా హ్ 

అారెరున్ కాట్ ౨ జాణలటరోా,ం వ ఎమ్ 

ఇంజఆజాంతర నానా జూరకులు 

ణునాది (తక యయణభాార్లత_త్తంం 

ఊడాఈసా తొక గాంతుక ఊఈో. 

వ యుుడుం ఎందుకు జుదిగానొౌ 2 లై 
క్ ఇాజణుప్టం ఎన్వాత్ళూంటో z 

“తాదిక్రులూా, దస్తావేజులు 

ఇవ కావోంయి చరి తకం. 

-ఈ-రా=౯క్ పైమేమకురాలణం, 

రముతల౭జుుంలరా క ఫీయయయతులూూా 

కాకు కావోంరూ చరిత సారం. 

బ్రతిక ుహు -చీకకకికోల౯౭ం 

అక్ట్రడుగనన వడి "కాన్వించసని 

కథలక్న్ కావాలిప్తూడు ! 

ణా వస్తే ఉఊాగనిజ్టనత్య్వ్వం 



చైలుంనటి నాగరికతతో 

ణబూయాాన్న్టూని ౭క్ వ న చెండి 2 

-ళకాయయుంనహాందన్, నిర్మాణానికి 

దాకొ కైన కారత్ "ఆవ్వురు జి 

నామా జట్టహు ౭కం౭క యయా తలో 

_ైపభుకెకిి_న పల్లకి కాడోంరు, 
ఆడా కురాసిన ౭న రారా '“తెవరదూు జ్జ 

ఆళ్ల శలూం వాతుకిప్రు. తం, 

తకుభ్వధ-రా నసముం(దతిరం, 

కూరా, కపంంాంజచొె-చారదో, 

(కోే-వాూాన్య్యాన్ గభుకకాో యుఎతా బ్రో- 

ఇవారె(తక కుళఛ్తాత నందుల 

ఇచవాచదబకడథ కుకాగ ుంక్టరేటె శి 

చవ ఉఊఆకిశం వ కాలంతో 

సారం-చిన = కుధణమాార్థం శి 

శాల్చ్కుం 2 ఏ నసాహోాతరం శ 

వాతంఎం ఏ గాంధర్వం జ్జ 

చెజ్షుం ల త్ర టఊ(“ఖెనం ర్ 

హైల్రాల్రా టై నాటకం వ దాగిషణయాం డ్డి 
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వాయడం 

అందరం కలిపి వేసిన ఈ 

అంద మున వస్తునముణాయం అంతా 

ఎక్క-డో ఒకటా వచ్చి. 

ఎత్తుకుపోతూణఉం కు వరా-చి, 

“అన్యాయం, అన్యాయం [13౨ అని మేనుంెతు- 

6 ఆఅనుభవిందాలి మూ కర్మం” అంటాడు. 

పాద్డుపాడిచి పాడ్తుగడిచేడా కాం 

ఎద్దుల్లాణు పనిచేసే మమ్ముల్ని 

ముుద్లుల్నీ "చంంరటుల్న చేసి 
ముద్దకిళూ జా అదవారంచేశాడు. 

“భరోీరం ఇది, జచారుణం ఇ దంకు.- 

-_ఈంర్రారం ! అయనను డాటురాి”ి డంటాడు, 

భరించడం కష్ట వైైపోయి, 

పనిముట్లు మేము (కించను కుడనె -చి- 

“నయం లేం చస్తున్నా ం మేము, 

ఈల నానికి ఆన-రాకహవరాపించీిి వుం కు- 

నోర్తుమూూసి, జోడుతీసి కొట్టి 

“జాడ్డన్యానికి జాక్టన్వం మం” డంటాడు. 
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కుుథ్య్వాయవాడిె 

జదరహవాాంయనరఐవంకతావనా $ అంతా 

కుండం తా తా శి 

ణా ముం, వుల కెజూంరీ 1 

వయుంతూామవు * 

కమమ తానూ ౩? లోకం 

కృుంథ్టంటూావ్లూా * 

కునబుడినడి వినబడ నని 

అక కుం వానా రోలవ్వుకారు 

వమెంతూాను * 

రము కాత రామూ యక్ పరప్పి 

వయుంటాన్రు * 

తంరకష్ రంగం కుతవాజవాయయువన్రు 

జదనవాాాంయనయంంకతానా * వర్కా 

వవుంటావత్రు * 

బాలు కావు నవుదుతకి ₹3వవళటు, 

హపాూాళకళుచాని నపఘం 3 “యెదురు, 
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శుచ్చుగాని కజువు కరువు 
వవవాయయంంతరానా * 

తుచపానంలరాా, భూూకంకేర్యా 

కత ఆపను చో తం సంగ గారా, 
శాయి. 

నుర్భ[గాయులరం గూురంగగాయుడా, 

కమాాధాంచుతాాకరూూా * మంద్ 

త తచదవంటావన్రు క్ 

ఆగక తవతవర ప్ర, న్వ్వప్ప్త ల, ని 

తత ఆకా 
సనం కీ శదహోాయరూ 

కమమాాధభూయయు కీ ఇదర యదంు 

దక కీ శచచవోాయానూు 

ఇనమూూభూ ము ంకీరారూ * అంతా 
కుంయప ంతూానవన్త్రా (3 

$e ii 

క్! 
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ర్య త్యా నం 

అద పు వంతులు కమరాాచప, 

వెలుణును _హేమిుసాదు, 

బిభులను ఊపి సాదు, 

మంచికీ చాడ్డకీ నడువు 
కంచాగోడలున్నా యి [£రాంకప, 

యుంచిగది లో-నే 
నంచరిసాయలయిు మూ ఈహాౌనాలు. 

ఇపవర “కే ఏర్పడిందా గడె. 
అందుకే వడ్డించిన విస్తరి బూ జీవితం. 
నిశ్చలం నికో ఆాలు మలాము, 

యుంచుని౫సురిం-ది, 

మ ర్వా, మెప్పితంగపరిం చి, 

చడ "శూ, నాణ్యం, కృులవంవల పివయయం 

సిత్చృాల నిశా ఈకాలం కురవి. 

విరా కన్నుల నూావులు నరళాడేబులో | 
రేఖు చెదిరి తే నాల్లువునిపోఆారు. 
-ఈఖ కవతలివారం తా నేరగాళ్లు. 
“చఖను రక్షించడానికే 
న్య్య్వాంతు జ్ఞా నా అం, రయుకభ్చ్లటు వనాలు 

చెర జూం అం, “ఆరికాయయ్యులు. 

త్బును కాపాడక తీరదు, 

>< 3 వక 

అభాగస్యులం మేము. 

నరిహా జ్రలు ఊవొెరక సి 

సంధ్యలలో ౩వరా సంచారం. 
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అన్న నమాన్వ లే, నంెేజోి తే మూక, 

తాలుణుతోని చీకు. 

ఇకులలోని మిణుకు తే మరాస్తూం. 

నూపదోపూాలలోని ఒక సుగసణం౦ం, 

నూరునుకణక్వ్రాలలోని ఒక ఫోరం |! 

వ్వ త్య్వానాలరా, శ్యాభఘా తా లే 

ఆడుగు సనా మాకు. 

వవావంట మేమే వండుకో వారి, 

2కొోొ-క్క- మారు వి సరే దొరకదు. 

జీవితపు నన్నని నండులేకే 
ఆకర్ష ౯ వహాకఏ. 

వనమా జఫ దె వదుల మూడ్లం. 

ఆద్యంతర హితం. 

నం ఛధ్య్వాజ్వులం, నంాబేవాభాన్రలం. 

" జవాజబంలవ నంతృ వ్పిపర-చన్రుం 

మాకు గోడలు బేవుం 

గోడలను పగులగాొట్టజమేు వూ పని. 

అలజడి మూ జ్వితం, 

ఆందోళన భూ ఆవిది. 

విరమసగసళచాటు మూ “వేచదూంతం. 

ముత్తూూ, రాళ్లూ అవాంచ-ఠా "అన్ని ఉన్నా 

చముంందుచాది్ మూడి, 

ఊన్న -వోటు ఇాలును మోక. 

ఇంకా "వెనక్కి- సోతావుంటాభదవినహాళకా 

మంలో కొొెంణము. 
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ననుంంంచిదను కన బోతాం హవనం. 

కరక గొ చ-దబ్చిపోఆారు కురూదు. 

(పపంచం బుమ్ముల్న్ని ఇయు రాబోతుంది. 

అభి(పాయయాలకోోనం 

రను ఇల ష్ష్ కుక్టునిబాచు 

మూలో కి వస్తాదు. 

అకు పా తమాల సహాద్చ్చుకొని 

సుమాలు కామించే బూజు 
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ఆ శా దూత లం 

స్వన్రొాలు కదిగిం-బి, 

సబ్బ్యాలు పనగితించి, 

రగిలించి రకాలు, "రాజ్యాలు కరము 

. లుకడు తూరుపు దిక్క్కూనకు ! 

వాపాలు వండించి, 

శ్రావాలఐ మండించి, 

కొలిబునిష్పూలు రువ్వి, విలయలయ నవి... 
ఒకడు దక్షణ దిక్కు. ! 

(వాకారనములు చాల, 

ఆ'కాశయులు తాకి, ) 

లోకాలు ఘూ కాల బా కాలో గ్ొం-చ్క 

ఒక డుద్చికి! 

ఇఒందరార భస్మాలు, 

వచుంచార కరాలు, 

సాం(ద చందన చర్చ నవదిం-ది ఒకడు 

పడముటికి | 

వూానవకోఈి సామాజ్యదూతలు, కఖా 

యజ్ఞూశ్వ్యాముల్ గాలు, తరగా, తావుకు 

వుప్బ్పాళ్ళు, కుంకువుల్క్ పాొగాల సాగిరి ! 
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కవరా నహుడణా! 

రాశిచకగతులలో 

ర్మాకొిందొబాల పరిఇణకామాలలో 

_్ర్రహ్మాండగోశాల పరి 'భ ముళకాలలో, 

కల్వాంతఈాలకు పూర్వం కదలక పొందిన 

పరమాణువు సంకల్పంలో 

_పభ్వవం బాందొనబా౭ా | 

మయూానవుడా ! మానవుడా! 

సౌందర్యం ఆరాధించేవాడా ! 

కవితలో, శిల్పంలో-పురుగసలో, పువష్చంలో- 

మెరుపులో, 'మేభుంలో 

సౌందర్యం ఆరాధించేవాడా |! 

జీవించేవాడా ! 

సుఖంవపేవాడా 1 దుఃఖంచేవాడా ! 
విహ్వూలుడా 1: పిదుణా! 

_సేమించేవాణా 1 
వియోనగ్ ! ఆూాాగ్ ! భోగన్ 1 త్యాగీ ! 

ఆలోచనలు వోయ్వాడా ! 

అనునిత్యం అ'న్వేష్.ంచేవాడా t 

చెటల్టునా, "రువ 

గటా, పుట్టా 
ఆకనంలో, నము[(దంలో 

అ'న్వేష్.ంచేవాడా శ 

అభాంతుడా ! పరాజయం ఎరునసనివాడా ! 
చ ఆార్ల గ్రదుష్ ! చముదోావముహూుడా t 
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మహో పయాణికుడా | 

మానవుడా ! మానవుడా! 
కాట్లాడుకుదేవాణా ! ఓర్వలేనివాడా ! నంకుచితన్యభావుడా ! 

అయ్యా ! వమూనవుడా ! 

రీజజో 1 మానవుడా ! 

ధర్శస్థాపనకు యుద్దం చేసే వేవాడా 1 

అన్య్యాయం ఛరించలేనివాడా ! 

ఆదర్శజీపీ ! మహాత్మా ! మానవుడా ! 

ఆసియా, అమరికా యూరప్, 

ఆ(ఫికా, ఆ స్టేలియాలలో, 

సమ్ముద దింపాలలో, 

(ధువపాంతాలలో ! 

పట్టణాలలో, పల్లెలలో ! 

ధనివో, దరిదుడవో, వ 

వృద్ధుడవో, యువకుడవో, 

శ్ బని, నల్ల క, ఎర్రని, పచ్చని రంగో, 

బలవంతుడవో, బలహీనుడివో 

(బదికేవాడా 1 పాజేీవాడా 1 మానవుడా ! మూనవుడా! 

అపిళ క్ర కుటుంబీ ! 

వకర కృబంధూూ ! 

వమూనవుడా ! మానవుడా ! 

'అనేకభాషలు మాట్లాడేనాడా! 

అనేకస్టలాలలో తిరగే వాడా |! 

"అనేక కాంతులు వెదజుల్లేవాణా ! 

నహృృదయా ! సదయా !. 
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నము[చాలు 'దాటువాడా ! 

ఎజాదులూ, పరంతాలూ గడవేవాడా | 

ఆకాశాలను వెదికేవాడా! 

నశ్న(తాలను శోధించేవాణా ! 

కిపాసీ ! తపస్వీ ! 

వం కోనలు దిగిం-దిన బాణా ! 

ఛై దుళాొలలు, వస్తు (వదర్శన శాలలు, 

(గంభథాగా రాలు, పరి శమాలయాలు, 

ధవూావుశకటాలూ, నౌకలూూ మిమానాలూ 

సిర్శించినబాణా | 

దూరద్భషపి దూర శ వణ కులు 

సాధించిన వాడో 

మానవుడా ! మానవుడా! 

ర-సెకజీపి ! కపి! నటుడా |! శిలాణార్యా 

గానకళాొకోవిదుడా ! వేదాంతీ! 

విజ్ఞానధన్ ! భావభునీ ! 

దుఃఖమయా ! దయాళూ ! పరదుఃఖానవానశీలీ 1 

చీవునుకూడా -చంపణానికి 

జేతులు రానివాడా |! 

బుద్దమూ రీ న 

జీనస్ 1 

నంభుపకరా | (శ మెకజీవీ 1 

శరీర పరీవృతుడా ! 
ఘర్భవర్ష పయోాదుడా ! 
ర_క్తకణ నమిష్టికుటుంబీ ! 
కష్టజీవి ! కార్శికుణా | మూ*నన్రుణా ! 
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కాల్ ! మూరీ ! పైతూ! 
గపడిక లలో (బతి కేవా౭ా కీ 

౫ంజిసీళ్ళు "తాగ కాలం నగడెాముణుూకా 1 

కదడుపెడు సంతానం కఠలగానాాణజడా | 

ఆకలి కన్నూ 1 నూనన్రుణా | 

తిరగబటజడేవాడా ! (వన్ని ంచేవాడా ] 

అ:నాాపాయాలకు ఆమాుతి కావణానికై నా 

జఆంకసిరూా౭కా 1 

కద్! 

సాండ్ 1 

ఖవాకుకోర్ | 
జీవీ 1 

' మానవుడా కీ మూననుణా + 



నిజు గా న్? 

నిజంగాన నిఖలలోకం 

నిండువొార్త ౧౦ వహాస్తుంచా జ్జ 

వనంం-దికాల౧ం రహాసుంాచనా క. 

నిజంగాన నిజంగానే 

నిఇఇలలోకం వాసిస్తుంచా * 

ఇ౭ఇనాయు౯ -జ్వ్పాగ్ని “కొం 

ఇకా నవతరం నకిస్తుంూ * 

ఈూాజునుూ ఆఅ నంకళ్ళు కున్నాాసీ 

వాడంకాలం అఆంయస్తుూంా * 

సాషదుత త్త ష్ జంచుస్తుండా * 

డలు కిచ్చిన, సుడులు రెచ్చిన 

కంల నృృత్వుం భజబుంస్తుంూ 1 

నడుమ త౭కబుడి, నడలి, తముడంగక 

వరకవ తీరం (౩ మిస్తుంకా జ్జ 

బిజంగా-నస్ి నిజంగానే 2 
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గరించు sys 
డ్ 

(The Soviet Air BHorce has gone into action. 
— News item: June ఉక, 

గర్జించు రహా | 

గాండించు రపూా 

పర్జ్హన్య్టశంఖం కురికించు రహా 

'జార్హన్య రాజ్యం లా Ne 

తేరే, రప్య్యూ! 

“రారా, రజా! 

రాజూ 1 రప! రూ! ర్డీ రబా [| 

న్య క్షి న్వతస్పిడద్హ స్వాతం(త్య జాతా! 

పతిత నిర్షతిక (పపంచ(తాతా | 

భావికాల స్టర్ట భవన న్ | 

"లేలే లే, రప్వూ ! 

"రారారా, రమా 

sa శ] ర్య { ర్ట | రహ్య్వా ! | 

నే స నశిద్క్ కరా పిన్ 

శిల్పన్న మాట్ట్యులా 

జీవితం ముఖియిించ్వి 

పాపవంకంలనుండి పద్మాలు పుట్రంచి, 

"కార్మిక, న్వర్హాన్న్ని కలగన్న రప్వ్యూ క్ 
nT క. క : శ రూ | రహా | రసా ఓ నా రూ | 

వార్, ఎంగెల్స్ మహా పవక్తలైై శో 

వూానవ పురోగవున మానాలు తెరువగ్నా 

"లెనిన్ తపన్సు, 
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ప్రాలిన్ “నీద్సుం 

జ్వలిం-దిన, కమఠలిం-చచిన న ముజ ఏల లేజం 

యునై కుడ్ సోవియట్ సోపవలిక్ట్ "రాజ్యం ! 

స్వాతం[త్య శత్రువుల గసం జెబ్లో బల్లెం ! 
పరవీడనావజకుుల (వాాజకాల రవి! 

"రారారా, రమా! 

తేలేతే రపూం! 

రప ! రహా! రప్వా [1 చు రహా ! 

“ఈ౭ అన్ని వనాలు, 

ఈ ర_క్షపా తాలు, 

ఎలాగూ వచ్చాయి వవుయితే కానీ! 

ఈ నవనరంగంలతో ఎగరప్ జీవాలు! 

ఈ నవురం తుది భరదాడక 

ఇక సనిలిచివో-రాదు | 

తిరుగస లేని _్రవతిజ్ఞ తిసుకో రప! 

"పభ్రాబడికూటాలు కట్టుకడుతున్నాలు ! 

కలులూ?, హూూకిరాకం -దెలారేసతున్నా యి గ 

అనత్య(పచారపు ర్డిరకారూ చాకా, 

రాజకీయాలలో రంకు వేపూలు, 

మురఫిరంగపలు తెచ్చి మందిచ్చి రహా ! 

విమాన బాహువులు వినుకుతూ రష్యా! 

ఆనంతే ఉఆ్రవపంచం అంతటా న్ 

హ్ గాడు క్శల్న్ని నాగింఇకము రపన్వా! 

న్యతం(తత, నుయానత సాధించు రహా శి 

రజ్య్యూ కే రూ కీ 

న. గ nf ర్యా : న్స్ రవ్వ శ్రే 
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సువకంకాళాలు మేులుకొొంటున్నా యి | 

(వపంచం పడౌ్తి బునకొట్రి అేచిండి ! 
"కార్మికులు, కర్షకులు, 'తాడితులు, వీడితులు- 

కరటాలుగా పొంగి తిరగబడుతున్నారు ! 

_(పవంచం వీకోనం పరిపక్షంగా ఉంది ! 

కోటినొాంతులు నిన్ను కోరి ర మన్నాయి J 

కోటి చేతులు నిన్ను భి | 
సై అంటూ రషూ 

జ అంటా రహా! శ 

అేచేచే, రప! 

రారారా, రహా ! 

రహా! రహా! రప్వాా ! న్స్ రప! 
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జగన్నాధుని రథచక్రాలు 

పతితులార ! 

(భవ్లులార | 

ఇజూాళచానసర్చు దప్రఎలార ! 

(బతుకు "కాలి, 

ఈవపనికెదరా థు 

శకిధూసులలో పడి నలిగిన 

టినులార ! 

కేంనులార క 

కూడు టిని సాడు తేని 

పక్షులార ! భిక్షులార ! 

నఖులవలన పరిచ్యుతులు, 
ఆనులవలన అిరన్క్ట్బుతులు, 

నసంఖూనికి బహోవ్య్యూతులు..._ 

ఈ ఆాసున్రులు, 

న్యు" ఆాశ యులు 

కన్ఫూ ఆా(కయులు, 

నా ఆాఈశు లై 

వడవకం డోడవకండి | 

ళా రక్తం కలగి కలగి, 

కూ నాడులు కదఠలీ కదఠి, 

కురా (వులు కచతిు కనక, 

వడవకం డేడవకండి, 

ళు వ్య్వథానివివ్హైలార ! 

చీ కళ్రావళ్శ్నిప్పులార 1 
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ఊపకొతంలార t 

(ల్ హ్రైాలార శ 

ఇరాభఛానర్పద్యప,ులార ( 

వడవకం ఊేడవకండా 1 

వస్తున్నా యఆయయుసైన్న్వ్యై అవవ. ఇ, 

ఆగ న్న్న య, 

ఆగ న్యా రన, 

రాథ-ద( కాల్, (| 

రథ+శచ( కాల్, 

లాాస్తుగన్న్వ్య్హూ ఆవంంస్తున్నాయిు 1 

వతితులార ! 

ఓభషహ్షులార శ 

“కయాలయిల్లాాదిని 

ఎయు శ్రైరిన 

రథ-చ కాల్, రయ "కా 

లౌ అంగ, ఆరాక త్మ 

కింక శనలుం కొదెకుండ్వ 

మూాకనూా-చలం కరి్నాండా 

కుంఇ్వ్య్యానలం ఇగ్న్నాకుందె 

కొ లా లం, 

కొదవా చలల 

కుంళా్యా చలం, నంభానద్టచ లం. ణు అ 

ముకూకనణా "అెాబదరుతున్న్నా దాచ 1 
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వముజోారథరికజులుతున్నాా డి క్ 
వవరాక్షృ ఇమా న జ 

ఇఖువాజ్హవ్మహవాన 

ద్ళ్టవాన గిరితాఖురాట్ 

రగిర గిర తియగ౫గససంతంన్నై యి 

ఊభకకాతులార ! 

(న వ్రలార క్ట 

ఇశాభానర్పదవ్దూ౯ నప 1 

రారండో ! రండో ! రండి! 

ఈర వనతలు మీడింకిన 

చారూవరు పక్క... నౌక్టుమ్డక 
నో జలతో, కుండలతో, 

ఇటు వవరా స్తై అకు చీకఈి, 

ఆఅ౭దు యాకిలబ్లుర, పటునిరాన _ 

చనద సూాలుల్వా ఈరెకొొౌంమ్య్టాలు, 

“కాలువలో ఆత మవాత్య్వ 1 

దగా కవుడిాన తవ్మ్య లార ! 

కరా  శనాధలం న సయాందునవ. 

నడకలతో కడు 

ఆజడెలో, కొను 

ఊయలలో తష వనకి కపెయమయులూ 

ఘూ రాధయలవం, కరా గాలు 

అవగావాన నా కవ2ుకాౌరా! 

ముకొతూలాదర 1 

(భమ్రాలార క్ 

తవ7గాడలణద తవ ులార క 

మరాకోగం క లం పక్ష, 

కాకము ఆవచారులంటు 

అళజానుడగ వెళివో చస్ిం, 
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ఇఆగన్నాభుని రథశచ( కాల్ _ 
వ్ ప్రో 
ఇహావహవాడక్రం ఇవ క్ట్రీరా వాచా శ్ర 
ఇహాకంపం హుక్టర్తెచ్యాను 1 

నటు dats 
నితూలాశకి_ పగాతుందలఅలు | 
నితూాలాగ్న్నా దగ్న్నాతం౭లు ! 

శితకాలాన్న్నా క్" 

చితూాలార్స్శి 1 
చజటాలాత్రి. వతూలవవంబు 

(ఊపంచాస్పు ఇన యు కుక్టీరందా స 
అదా భయమూ! భూ! 

_చవపంటక్ ' ఇలుక్ . న 

మాం నసనశన౯ాత 

ర్వ్ర్రంనర చన క్ 

రోం నన ౯a 

కుండను ద లన 1 

కంమహవాయయుంన్రుు దమురమఘరంగె 
ఈంాక్సిడో, తోరా తో 1 

ఇందా. మిందు 

అదె సమరం, 
అతనో దూత "కెన్ర్యోితపందడె ! 

్ఞసుసందధంభ లా 

ుంకూోభ్లం, 

బుమ్మ్మక్ష న్య. సుంషమాద్ద ౯౩ { 
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అక లూాాంకకాలురా ఇపొాంయయవాందిలంలద 1" 

కోేలాయాలయం చెలాబజిగాందె 1! 

ఊదొళాతంలార ! 

ఆచభమ్రైలార జ్ 

కాడు  చుకునర్యా 

జితా జుయయుతం 1 

ఆ ఈునగిరిన ఇనువ డేగ, 
ఈ కుండిన యఘంలూు వంతుూ.. 

యోహా లుయా తుడి-చు -హక్టరా, 

సూాతోల[ తపం, 

నుయుశ్థారవర్కా 

సాకారం 

౩ఇమ్రునాజడు కై ఇళ్ళూ తోచు, 

హారర్, “తాం, "కాం, అశాంకూ 

౭3? హుం "ఇకా ఇకచాయిస్తుండ 

ఈ న్వ్వావ్నం నిజవమువ్రుతుందె ! 

ఈ న్వ్వాక్షం జబుజువవ్ర్హుతుందాి ! 

ససకతొతంలటూాాదడ ! 

(౫ మైలార క్ 

ఇరెళభానర్పుద్హ్య్షవులార ! 

లెవా కుర్విను ఆతవశుంంలాల | 

శఈడ2జవకం ఆకీడవబకంటి 

౩వచ్చ్ళాంరు ౨ విచ్చ్తాం్ి, 
అగ సన్నూ రన 

ఇగ నన్నూ ర 
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ఆను న్న ్నూ రన ॥ రయ కాల్, 

రడ కాల్ , 

రథచ కాల్ 

రత కాల్ _ ధు (కాల్, 

-రఠరారండో ! అండతో! రండో! 
ఆం తోక్ మూూడేనండి ! 

కురా "ఠాజ్య్వం కూ తేలుండి ! 
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దూ ఈక ఈక రా 





కొంపెల్ల జనార్దనరావుకోసం 

తలవంచుకు వెళిపోయా వా, చనేన్తం! 

సెలవంటూ ఈ లోకాన్ని వదలి... 

తలపోసిన “వేపి కొనసాగకపోగా, 

పరివేదన బరువు బరునుకాగా, 

అటు మూ స్టే ఇటు మా స్టే ఎవరూ 

చిరునవ్వ్యూ, వేయనా తా ఇన్వకం-- 

మురికితనం, కరుకుతనం సీ 
సుకుమూరపు హాదయానకు గాయంచే_స్టే-_ 
అటు పోలే, ఇటు పోతే అంతా 
అనాదరణతో, అలక్ష్యంతో మాసి, 

ఒక్క-ర్షై చేసి "వేధించారని బాధించారని 

వెక్కి. నెక్కి వడుస్తూ వెళివోయాత్తా, నేస్తం! 

తలవంచుకు కాళిపోయాబ్యూూ నేస్తం! 

దొంగలంజకొడుకు అన లే మెనటే ఈ 

భూ రలోకంలో నిలబడజూలక 

తలనంచుకునే వెళిపోయావా,. నేస్తం! 

చిరునవ్వులనే పరఠిెపేచన చేస్తూ. షస 

అడుగడుగునా ఐవొడజవరాయే 

అనేకానేక క్యతువ్రలతో, 

పాం-చి చీకట్లో కరవజూచచే 

వంచకాల ఈ లోకంతో పొనగక 
అంచితానంత శాంత సమాజ 0 

చేన్ని వెదుక్కు.ంటరా నెళ్ళావోయ్, చేస్తం! 

ఎంత అన్యాయం జీణావోంరు, నేన్తం! 

ఎన్ని ఆశలు నీనూద “పెట్టుకొని, 

ఎన్ని కలలు నీ చుట్టూ పోగుచేసుకొని... 
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అన్న తన్ని చేశావా, చేస్తం! 

ఎంత జా రుణం చేశావయ్యా, శేన్తం ! 

జరంపురంలో మనం ఇంకా 

నిన్నగాక మున్న మాట్లాడుతున్న క్షు ఉంది! 

కాకినాడ నవ్యసాహిత్య పరిషత్తును 
కలకలలాడించిన నీ నవ్వు 

కనబడకుండా కరగిపోయింజా ఇబ్రంతట్లూోచే 1 

విశాఖపట్టణం వఏవీథున్ల మనం 

ఈదయిని నంచికలు పట్టుకు తిరగడం 

జ్ఞాపకం ఉందా ? 

చెన్న పట్టణపు నము[(దతీరంలో మనం 
అన్నీ విచికగూ'ళ్ళేనా కక్టరెంది + 

సాహాత్వమే నమ స్తమా అనుకొని, 

ఆకలీ న్మ్డా చీక, 

ఎక్కడ ఉన్నా టూ, ఎక్క-డకు వో తాజా కెలియని 

ఆ చేశంతో, , 

చుక్క-లలో ఆదర్శాఎను లెక్కిస్తూ 
ఎకంా-డకో పోతూన్న మనల్ని 

"క్కాపట్రి నిలబెట్టి లోకం 

ఎ న్నైస్న దున్నవా దృశ్యాలు చరావించు 

ఎన్నెన్ని దున్త్సర విభ్న్మాలు కల్పించి, 

కలలకు బొగలనోూ, కాటుకలనూ కప్పి, 

శకించిందో, - శకించింటో మనల్ని! 

తుదకు నిన్వ్యు పిపవాగునగలలోనికి లాగి, 

ఊపిరితిత్తులను కొలిబుకిత్తులుగా చేసి, 

వూ కళ్ళల్లో గంధక జా్యాలలం, 

గుంజెలలో గుగ్రిాలవు ధభూమంవేసి, 

మూ చారిలో (వశ్నార్థచివ్నాల 
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(జన్మ చెముడు డొంక్లలు కప్పి, 

తలచుకున్న ప్పూడల్లా 

తనువులో అణువణువ్రులో 

నంవర్త భయంకర 

రషంరూపవనం "లేగిస్తూ 

బఎక్క__ఊకు విసిరిందయ్య్యూూ నిన్ను ! 

ఎంత సూూనగించిందనయాం మవమువుం! 

ఎవరు దు౭ఖఎచారులే, నేస్తం! నువ్వు చనిపోతే, 

చదో నేనూ, ఆరుణతుకు సే హీూతులూ తప్ప! 

ఆకాశం వడిపోకుంజానే ఉంది! 

ఆఫీసులకు "సెలవు బేదు ! 

సారాదు-కాణాకాల వ్వవజోరం 

సజాన్రుగానే సాగింది ! 

సానుభూతి నభలలో ఎవరూ 

సాశున్యేతాలు (పదర్శించలేదు తే సీకోనం'! 
ఎవరది పనులలో వాళ్ళు! 

ఎవడి తొందరలో వాళ్ళు | 

ఎవరికి -కామూాలి, నేస్తం | 

వమయిపో జేసనేం నువు * | 

ఎవ్వరూ నిన్ను న్థృరించడం లేదులే ! 
ఎవరికి కావాలి చేస్తం! నువ్వు 

“కానితంవిశాద ఒక మాటకు బలిఅయితే, 

కనబడని ఆపవా నిన్ను కబలి స్టే! 

అందని కెక్క_ నిన్ను మంతి స్టే, నిముంతి స్త! 
ఎనరికి కావాలి నీ చేస్తం! 

వవుయివో తే-సేం నువ్వు శ 

మనూ బురద రోజూ జోజరు, 

మనమూ బురఖా మేము తెగిలించుకు న్నాం | 

* 
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వమా కాళ్ళకు ఈకలు ముంవొణనూయ్క 

మహా నెక్తికి కొమ అలాగ 1 

మయ్ముక్న్న నువ్వు ఐవోలన్బుకో తోను ! 

చేయు చే_న్తం 1 చేదు... 

న్ (పాభవం మమ్మల్ని వదలఆతేయ ! 

నిరుళ్చాపోన్న్ని జయించడం 

"సవల నే నేర్చుకుంటున్న్యాము |! 
(చవతిళకూలతళ కుల జలం నూకు ఇచెలంను, 

భయం లేదులే అయినప్పటికీ ! 
క్ సా్హహవానం ఒక ఊఈఉఆటదాహవారణం ! 

క్ ఉతపితము ఒరవడి! 
నిన్న వదళలున వమోరాటుం 

"నేడు అందుకొనక తప్పుడు ! 
"కావ్రన ఈ దనిరాకామయాలతోకంలో 

కదనళంఖం వూరిస్తున్నాాను! 

ఇక్కడ నిలబడె నిన్ను 

ఇవాళ ఆవావానం చేస్తున్నాను 

అందుకో ఈ ఇభూ-చచిన హవానస్తం 1 

ఆ"వేశవించు నాలో |! 

ఇలా మూయ మీకోసం 

ఇచే నా యహా(పస్టైనం ! 

స్త 
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